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VERSLAG VAN HET OP 22,23 en 24 DECEMBER 1950
TE AMSTERDAM GEHOÜDM TWEEDE CONGRES VAN DE
ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD

.(O.P.S.J.) .

Ter inleiding van het congres, werd op 22.12.1950 in "Bellevue" (800 zitplaatsen) eenfëestevond georganiseerd, voor ieder
toegankelijk tegen betaling van ƒ 0.50. Aanwezig waren ca. 200
voor het overgrote deel jeugdige personen.
De bijeenkomet werd geopend door de landelijk voorzitter
van de O.P.S.J., Lucas de JONG, geb. 17.6.1926 te Amsterdam,
wonende aldaar. Hij merkte o.m. op, dat de Amerikanen in Korea
een beslissende nederlaag lijden. W.-Duitsland wordt herbewapend.
Dezelfde soldaten, officieren en andere nazi's, die duizenden
en duizenden hebben vermoord, trekken thans tezamen met de
Amerikanen hun uniform weer aan.
Frederik Willem DRIESSEN, geb. 22.10.1915 te 's-Gravenhage,
permanent verblijf houdende te Praag sprak als vertegenwoordiger
van de I.U.S.,bij welke internationale organisatie de O.P.S.J. is
aangesloten. Hij wekte op gezamenlijk te strijden voor de vrede.
Als onderdeel van het feestprogramma werd een toneelschets
opgevoerd getiteld: "Jan van Hagen moet vrij". De rollen hierin
werden vervuld door in militair uniform geklede spelers. De inhoud was kennelijk bedoeld om de Krijgsraad in een bespottelijk
daglicht te stellen. Het stukje oogstte veel succes.
Ha afwerking van het programma was er gelegenheid tot dansen,

Het eigenlijke congres (23 en 24.12.1950), werd gehouden in
een der zalen van het geb.ouw "De Zuidpool".
Na opening van de eerste zitting werd het congres toegesproken door eerdergenoemde De Jong. Volgens hem trachten de Amerikaanse leiders elke dag hun oorlogsvoorbereidingen uit te breiden.
Door het optreden van China is de opzet van Amerika om Mandsjoerije
te bezetten verijdeld. Dichter bij ons ligt West-Duitsland. Zij
die de moord van 15 millioen mensen op hun geweten hebben worden
thans opnieuw bewapend met het doel Rusland te vernietigen. In W.Duitsland ontwikkelt zich een nieuw Korea, echter groter en gevaarlijker. De Nazi's zullen komen te staan naast onze Nederlandse jongens. Het zijn echter uitsluitend Amerikaanse belangen die wij in
W.-Duitsland moeten verdedigen. Grotere oorlogsuitgaven zijn een
gevolg van dit alles. Geld voor het onderwijs blijft er niet meer
over. Het ia gebleken dat onze acties succes hebben, aldus spreker.
Dit "blijkt wel uit de circulaire van de Minister van O.K. en W..
Hierin wordt gevraagd of er in de schoolboeken wel voldoende aan.dacht wordt besteed aan de eenheidsgedachte en de gelijkheid voor
iedereen. Het-is aan ons zorg te dragen dat dit onderzoek niet in
het vergeetboek geraakt en dat het resultaat openbaar wordt gemaak t.
-uit het besprokene-
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Uit het besprokene op dit congres, kwamen de volgende byzonderheden naar voren.
•
Het ledental van de O.P.3.J. en de oplage van het orgaan
"Studie en Strijd" zou sinds het 1e congres (2 jaar geleden) zijn
verdrievoudigd. Getallen werden niet genoemd. Indien dit juist is
zou, rekening houdende met het aantal in begin 1949, het ledental
thans ca. 700 bedragen. .
Door de organisatie zouden tot nu toe 15.000 handtekeningen
zijn verzameld voor de z.g. Stockholm-eisen.
Men is van plan met een "krachtige" delegatie deel te nemen
aan het in Augustus 1951 te Berlijn te houden Wereldjeugdfestival.
Sp zullen 6 nieuwe afdelingen worden gevormd en wel te Deventer, Arnhem, Leeuwarden, Groningen, in de Zaanstreek en in Twente.
Over het afgelopen boekjaar is er een financieel tekort van
ƒ 714.25Er zijn plannen om in Maart 1951 een rondreis te gaan maken
met de tentoonstelling H0nderwij3 in dienst van de vrede". Vijftig
plaatsen zullen daarbij worden bezocht.
Nieuwe leden dienen te worden gezocht ook op ambachts-, U.L.O.industrie- en huishoudscholen.
Aangedrongen werd op nauwere samenwerking met het A.N.J.V..
Men mag zich niet "te hoog" gevoelen t.o.v. A.Tï.J.V.-ers.
Er dient contact opgenomen te worden met de scholieren in
W.-Duitsland om aldus de herbewapening van dat land te bemoeilijken.
De O.P.S.J. moet gezuiverd worden van leden die de geest "verpesten".
/

Onder de leden heerst gebrek aan kameraadschap.

Er bestaan plannen een brochure uit te geven met "onse wensen".' Een enquête moet worden gehouden onder de afgestudeerde
jeugd met vragen zoals: "Wat wil je worden", "Wat heb je voor
onderwijs gehad", "Wat is van dat alles terechtgekomen" en bovenal
"Waarom is je wens niet in vervulling gegaan"".
Uit de organisatie zal een werkcomité worden gevormd hetwelk
zal bestaan uit oudere leden. De opdracht van dit comltë*^al zijn
met voorstellen te komen ter verbetering van het onderwijs (Nadere inlichtingen werden hieromtrent-nog niet verkregen).
•Plannen bestaan om tijdens de Pinksterdagen sportwedstrijden
te organiseren
Het congres legde de volgende taken aan de leden op:
•';

,

-1. Strijd voor de vrede op alle scholen.-

3o.:99973

G E II E I M.

1. Strijd voor de vrede op alle scholen.
2.'Strijd tegen de herbewapening van V/.-Dui tsland.
3. Acties voor de vrijlating van ?iet van Staveren en andere vrede»strijders.
4. Acties om het orgaan "Studie en Strijd" nog meer in het middelipunt van de belangstelling te krijgen.
5. 'Strijd voor de eenheid onder de studerende jeugd.
6. Gebruik maken van de resultaten van een te houden enquête onder de afgestudeerde jeugd.
7. Het afvaardigen, van een grote delegatie naar het jeugdfestival
te Berlijn.
Uit 30 candidaten werd een nieuw hoofdbestuur gekozen bestaande uit:
BOQUïSKA, Henny; geb. 13.8.1933 Amsterdam; Amsterdam.
BROUWER,' Wal te r August Johann; geb. 29.5.1930 Haarlem;Haarlem.
BUITJE, Jurjen; geb. 19.2.1934 Leiden; Haarlem.
3ULTJE, Trijntje Roelfina; geb 7.1.1928 Amsterdam; Amsterdam.
DATvTERS, tëa'ria Henriette; geb. 20.5.1929 Amsterdam; Amsterdam.
Van IIECHT KUïïTINGH NAPJUS, Wijnand/~geb. 27.2.1927 Amsterdam;Amsterdam.
'DE J O N G , Clara; geb. 23.3.1928 Parijs; Amsterdam.
DE J O N G , Cornelis; geb. 30.3.1930 Doorn; Amsterdam.
DE J O N G , Ssther; geb. 28.10.1931 Parijs; Amsterdam.
DE J O N G , Lucas; geb. 17.6.1926 Amsterdam; Amsterdam.
DE JONG. Rudi
KNAAP, Elisabeth Maria; geb. 4.2.1934 Amsterdam; Amsterdam.
LECLBRQUE, Helen; Amsterdam.
LUGT,, Anna van der; e.v. HARP-'SEN; geb. 24.3.1925 3everwijk;Amsterdam
MULLER, Frans; geb. 24.5.1932 Amsterdam; Amsterdam. .
PELGRON, Greta; geb. 18.7 .1933 ' s-Grave:ihage ; Amsterdam.
PRAAG, Gerrit Jan van; geb, 11.6.1927 Amsterdam; 's -G ravenhage.
HETTSOffilICK, Rudolf Peter Hendrik; geb. 23.2.1929 Amsterdam; A ' d a m .
ROELOFS, Andries; geb. 13.8.1931 Amsterdam; Amsterdam.
RUEHLIMG, Anna Magdalena; geb. 18.8.1934 Amsterdam; Amsterdam.
STOKVIS, Cornelis, geb 14.8.1931 Amsterdam; Amsterdam.
TUYNMAfT, Dirk; geb 11 12.1932 Amsterdam; Amsterdam.
:VINCKEMÖLLER t Wim; geb. 20.4.1935 Ambt Hardenberg;Amsterdam.
VISSER,: Harry; geb 25.5.1929 Amsterdam; Amsterdam.
ÏÏINTERIJIK, CarolusJohannes Jacobua; geb. 12.8.1926 Amsterdam;Haar\ü =
ZSGELING, Huibert; geb. 13.6.1935 Zwolle; Amsterdam.

Opmerkingen:
Het viel op dat de eerder genoemde P ."v. DRIESSE1T met onderscheiding door de congresbesoekers werd behandeld. De indruk werd
verkregen dat hij» op bedekte wijze, de touwtjes in handen hield.
Zoals bekend is Driessen werkzaam op het secretariaat van de I.U.S
te Praag.
Het congresbezoek bestond voor ca. 2/3 uit jongens en 1/3
uit meisjes. De gemiddelde leeftijd was 17 jaar. Ongeveer 100 personen namen aan de besloten zittingen van het congres deel»
15 Januari 1951

