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TEE KENNISMAKING

Nederland is nooit rijk geweest.aan organisaties voor de
studerende jeugd. Althans niet aan organisaties met karak-
ter.
Er bestonden een paar kleine groepjes voor de oorlog, met
enige honderden leden, die zich daadwerkelijk tot de leer-
lingen van middelbare scholen en U.L.O.'s richtten en 'die
een onafhankelijk karakter hadden. Maar van beteken. wa-
ren ze nauwelijks.

Thans doet zich meer nog dan tevoren de noodzaak van een
vooruitstrevende organisatie van de jeugd op de scholen
gelden. De arbeidersjeugd heeft hasr Verbond, het A.H.J.V.
Maar de jonge studerenden hebben geen enkele organisatie ,
waarin zij de acties kunnen voeren, waartoe de tijd hen ver-
plicht en waar zij de kameraadschap ondervind en,vmaraan zij
behoefte hebben.
.•'ij .willen deze organisatie gaan vormen.Wij willen de moge-
lijkheid gaan scheppen voor de vooruitstrevende' scholier,

1 zich te doen gelden in een eigen omgeving.Wij willen ook
~o organisatie gaan scheppen,die hem bijstaat onuin het ge-
weer te komen voor zijn eigen verlangens.
Het mag niet langer zo zijn, dat op middelbare scholen in
vooruitstrevende delen van ons land een leraar een politie-
ke leugen verteld en dat er geen organisatie op die school
aanwezig is^die daartegen protesteert.Of dat er actie voor
de'N.I.W.J.N» worèt gehouden (klas tegen klas) alsof dat
de gewoonste zaak van de wereld is.
Om deze en duizend andere redenen, is een organisatie nodig.
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3e problemen van het leven en de maatschappij bereiken ook
jïe studerenden.En zij hebben een eigen sfeer nodig om het
antwoord hierop te vinden.
Is dat een schoolvereniging ? Neen !
Is dt.t de klas ? Keen !
2et is 'de organisatie van jongeren met gelijk gerichte ge-
Toelens;en voor hen,die vooruit willen met de wereld, zal
let de organisatie zijn,die wij thans aan de schoolgaande
jeugd presenteren,.

Verbonden met de velen, die op deze wereld rebels In de
strijd voor een betare'wereld zijn gewikkeld*«.,.
"Verbonden met de arbeidersjeugd, die op-haar 'terrein in or..~-
land vooramgaat in de ntrijd voor een "vrije ontvn'l'̂ elirg'p.
-aogclijklaeid voor de . jeugd,.......
¥erbonden ock me-t de studerende jeugd van de wer-eld zullen
onze vooruitstrevende'studerende jongeren in hun eigen or-
ganisatie een aandeel leveren bij het in versneld temp) ver
éér draaien van het rad der hictoris.-

"t>
BA.SKEÏBALL EEî J KAZEND ÖNEL SPEL! !

In Nederland moge basketball nog geen. wij-
de kring van beoefenaars tellen, en niet
bij benadering gemeengoed van de massa zyn
als voetbal en wielrennen; het is een tak
van sport, welke in Amerika en Gost-Europa
bij voorbeeld enorme verbreiding kreeg.

Men speelt het met vijftallen, maar even-
als bij ijshockey wisselen de spelers voort
durend, want basketball is een flitsende
sport, waarin men 40 minuten op volle
kracht speelt.

Het is een zaalsport, hoewel men het "bui-
ten ook wel speelt. Zo zag ik het o.a. in
Schotland spelen als voorwedstrijd van de
grote voetbalmatch Brittannië - Continent.
In Amerika komt het wel voor, dat toeren-
de teams eigen splintervrije .planken mee-
voeren, planken, welke bijzonder •veerkrach-
tig zijn en dan ter -plaatse de speelvloer
vormen.
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Dm het spel te kunnen spelen he<-ft men een sterke body no-

dig,hoewel het de bedoeling i's de bal te spelen en men er
in dese kringen naar streeft, het rugby-element te weren..

Staat bijvoorbeeld een aanvaller op het punt, de 'bal in.' de
basket te deponeren, en legt een verdediger op dat ogenblik
zijn hand om de pols,waardoor de eerste de opspringende be-
weging niet kan maken,dan geeft de scheidsrechter ean straf-
worp.Geldt een doelpunt voor twee punten,een benutte straf-
worp telt voor één.Doch daar men tweemaal mag werpen kan
men tweemaal een punt scoren.Als men beide strafworpen be-
nut komt het dus op hetzelfde neer.Mj de eerste worp mag
geen der overige spelers-van beide partijen dus-inlopen.De
straf worpnemer kan dus rustig de bal. pakken voor zijn twee-
de worp,doch na de tweede worp is de bal verder natuurlijk
voor de gewiekste. ; ;

Er doen veel korfballers aan mee,wat voor de hand ligt,om-
dat het met dit specifiek Nederlandse spel alle soorten >ran
overeenkomst heeft. Basketball geschiedt echter in een zeer
kleine speelruimte, want de grootte van de 'zaal varieert,
wat de lengte betreft van 20 tot JO meter en de breedte van
11 tot 16 meter. ' . : . . / • '

Men speelt met 3 vóór- en 2 achterspelers en volgens bepaa,L
de systemen, waarvoor een code bestaat. Speelt men bijvoor-
beeld volgens code 3 - op het laatste ogenblik steekt~ dan
de captain drie vingers in de hoogte - dan weet elke mede-
speler hoe hij de aanval op moet zetten, want een switch bij
voetbal is nog niets vergeleken bij het "crossen" der bas-
ketballers. Het vrylopen 'is daar wel een van de hoogste ge-
boden. Het is samenspel en nog eens samenspel, totdat één
der spelers in een gunstige scoringspositie komt. Anders
dan bij voetbal zijn de scores zeer hoog en zelfs "korfbal-
uitplagen" zijn nog lage scores in basketballwedstrijden.

De leider van een basketballteam kan een bepaald.aantal ke-
ren "time out" vragen. Dan wordt op zijn verzoek het spel e—
ven stilgelegd en gaan de spelers en leider van het betref-
fende team in een kring de verder te volgen taktiek bespre-
ken. Veronderstel, dat zo iets bij voetbal ook bestond en de
trainer,.van het Nederlandse elftal even "time out" aan de
scheidsrechter zou vragen voor een bespreking van de èpeel—

wiJze ' j.w..
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PIONNIERS VAH DE NIEUWE

Studerende jeugd in- Indonesië
Er zijn in de wereld maar weinig landen, waar de jeugd een
uiterst belangrijke rol speelt. Landen, waar de jeugdbewe-
ging een bijzondere positie inneemt in het gehele staatsbe-
stel, niet alleen op sociaal en cultureel, maarruook op po-
litiek gebied. Dit zijn in de eerste plaats landen, waar-in
de afgelopen wereldoorlog de jeugd ontzaggelijk veel heeft
'bijgedragen en waar zij ook onnoemelijk veel offers daarvoor
heeft gebracht. '
Het na-oorlogse Indonesië behoort zeker tot een van die
landen; Dat is niet te verwonderen, want reeds voor de oor
log heeft de Indonesische jeugd een speciale plaats inge-
nomen in de Indonesische nationale beweging en na de oor-
log is het vooral de Indonesische jeugd geweest, die zich
bijzonder onderscheiden heeft bij de strijd voor de vrijheid
Tan Indonesië.
Bit- verklaart bijvoorbeeld het feit, dat .veel leidende -fi-
guren in de Indonesische Republiek .jonger zijn dan in ande-
re landen het geval is. Sgarifoedi--, de huidige Minister -
President is bijvoorbeeld 40 jaar en enkele ministers zijn
nauwelijks boven de 35! Vele van deze leidende personen wa-
ren nog niet zo lang geleden prominente figuren in de In-
tonesische jeugdbeweging, zoals Sjarifoedin. -
Eén, apart jeugdministerie. .. -
Be belangrijkheid van de jeugdbeweging in de Indonesische
Republiek wordt ook nog gedemonstreerd door het feit, dat
de Indonesische regering één van de -zeer weinige in de we-
reld is,die «en speciaal "inisterie voor Jeugdzaken bezit
«iet aan het hoofd een minister,welke door de jeugdbeweging
zelf wordt' aangewezen.Op dit ogenblik staat één van de cea-
trale figuren van het Indonesisch Jeugdcongres —een-" fede-
ratie van vrijwel alle Indonesische jeugdorganisaties — de
onder de jeugd zeer populaire Wikana aan het hoofd van dit
ninisterie.Zijn grote populariteit heeft hij reeds voor de
oorlog verworven.

Regering raadpleegt jeugdbeweging.
Ook in het Indonesische Parlement heeft de jeugdbewe g ing
haar eigen vertegenwoordigers,aangewezen door de federatie
van Indonesische jeugdorganisaties.Een ander bewijs voor de
vaarde,die de regering hecht aan de mening van de jeugd' Is
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het feit, dat men in de Indonesische Republiek de jeugdbewe-
ging altijd inschakelt bij belangrijke gebeurtenisseïi.* Toen
er een republikeinse delegatie naar India moest gaari,om daar
deel te nemen aan een conferentie van de Aziatische landen ,
heeft de Indonesische regering aan haar delegatie tevens af-
gevaardigden van de jeugd toegevoegd.ïin deze afgevaardigden
werden door de jeugdorganisaties zelf gekozen.
B.ij de aanstaande onderhandelingen met de Nederlandse rege-
ring zullen ook vertegenwoordigers van de Indonesische jeugd
als adviseurs van de Indonesische delegatie aan de bemadsla-
gingen deelnemen.
Dit alles laat duidelijk zien de bijzondere positie,_die de
jeugd in de Republiek inneemt.Dat zij deze positie heeft kun
nen verwerven,dankt zij voornamelijk aan " het oondtructieve
werk, dat zij in de afgelopen tijd ter hand heeft genomen.

Qpbouwende arbeid, van de jeugd.
Heeft de Indonesische jeugd in het begin met de wapens'in de
hand de vrijheid van haar land verdedigd en vele offers daar
voor gebracht,later heeft zij zich ook volledig gegeven voor
de opbouw n de nieuwe staat,die zij mede heeft opgericht.
Toen is vooral op sociaal en cultureel gebied veel werk ver-
richt door de jeugdorganisaties.Da&r is b.v. de bestrijding
van het analphabetisme,dat nog altijd 957° van ne"b volk onder
zijn greep heeft.Er werden honderden jeugdbrigades .gevormd
ter bestrijding van dit euvel.Zij geven lessen in steden en
op het platteland aan kinderen en volwassenen.Zij reizen van
de ene plaats naar de andere mat slechts één doel vop.r ogen:
zoveel mogelijk mensen te leren lezen en schrijven in ao wei
nig mogelijk tijd. '
Honderden jeugdgroepjes doorkruisen heel de Republiek en ge-
ven door middel van toneelvoorstellingen voorlichting aan de
bevolking over sociale,politieke en culturele vraagstukken.
Dit is een belangrijk stuk werk,wanneer men bedenkt, dat 95?°
van de bevolking lezen noch schrijven kan.Zo'n jeugdbrigade
blijft dan enkele maanden weg,gaat van het ene dorp naar het
andere en keert dan weer terug naar haar basis. Daar bestude
fen de jongeren dan weer-nieuwe onderwerpen, die zij bij de
volgende rondreis aan de bevolking zal voorleggen.
Ook in de grote steden blijft de jeugd niet stilzitten. De
studenten b.v.,volgen in de ochtenduren de colleges,in de na-
middag werken zij in de verschillende regeringsinstellingen,
des avonds geven zij curcussen in lezen en schrijden, I2n dit
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doen niet een of twee studenten, maar practisch allemaal.
Ook de middelbare scholieren .nemen deel aan dit werk.
Het "bovenstaande illustreert hoe "belangrijk de jeugdbewe-
ging is voor de opbouw van de jonge republiek. Zij is als
het ware pionier van een nieuwe samenleving. Zij baant
thans de weg, opdat zij straks in de toekomst en met haar
de gehele bevolking in een welvarende, vrije en gelukkige
Indonesische maatschappij kan leven.

Mahmoed

IJSJES HOEKJE

.<!• >>

l O\ v _/

Wij arme scholieren, wij verdoemden van de
maatschappij, zijn eindelijk ontwaakt uit
onze eeuwenlange slaap. Onze onsterfelij-
ke leiders zullen ons aanvuren en aanvo
ren in de strijd, die wij te strijden heb-
ben.
"Wij eisen van onze doodsvijanden:
1. Gelijkheid van ras, kleur .en sexe,.

(ras: huishoudschoolras of HBSras^
kleur: rode of blauwe inkt;
sexe: man of vrouw.)

2. Weg met de banken, op voor de canapés.
3- Ingrijpende veranderingen inzake het

Y/efboek van Strafwerk.
4. Pensioen voor alle leraren en leerlin-

gen, die meer dan tien jaar, respec -
tievelijk minder dan elf jaar de school
bezocht hebben.
Kauwgummi-automaten in alle klassen.
Sigaretten in overvloed voor de leer-
lingen, speciaal voor 14- en 15-jari-
•en om hun hoofden helder te houden.



INTERVIEW.

Jullie weten..het misschien niet allemaal,maar ik ben gees-
tig en ik hen hersenen.Nu is mijn grote kans gekomen.De re-
dactie van dit.."blad.-,-heeft mij tot hoof medewerker-buitenland
benoejndjinet alle toeslagen,opslagen,enz.en het vooruitzicht
op pensioen met ^j^-^&'rige leeftijd.ïk "ben direct s&'i de ar-
beid "getogen en kwam tot het volgende interview met dr.M,

Dr,M. is tegenwoordig rector van de 7;85-ste plaatselijke on-
derwijsinstelling net 22-jarige cursus tot verhoging van' C. a
üiddelbare vreugde,Duar ik onderweg e on. p<iar late leerlin-
gen,van een dakterrasje oppikte ,1e...idd? ïiijr. h«?,_:'.coptt,re iots
later dan de afspraak war pp het -^crkterrap, van dr.M. Nadat
Ie leerlingen hem' met een "Hallo,old r.a3v'svaren voorbijger-

• wande l d, "begon OBS gesprek» "Doctor" ,7,0 stok ik van wal, "Men
beweert, dat de jeu^d tegenwoordig ze vc^l nneili.'kcr" ..: dan
vroeger .Wat zijn Uv; ervariiigjn.?uDo z^er--gcleerda— heer koek
me glimlachend aan en zei:"ïja.ziet U e^ns,verleden jaarjis
het gepasseerd,dat meer dan de helft van de leerlingen hét
„wekelijkse acooordbericht n?et doorkabelde,maar ja,toen ar-
beidde ook bijna de halve ->ol aan de stratosbaan naar
Mars", en op onze maandelijkse contactavohd waren velen dan
ook een beetje ruimteziek en ongedurig,zodat de discussies'
zeer moeilijk in het raam van het onderwijsprogram te hou-
• den waren.Onze leerlingen doen 200 dagen per week 4 uu:r P̂ acc
tisch werk,b.v.mijnbouw op de maan,of ze werken,zoals ik aL
zei aan de jeugdluchtbaan naar i'ars.Alles naar eigen keuze.
Zó is op het ogenblik de gehele 13-de klas bezig een nieu-
we telescoop op Jugiter te monteren".
Ons aangename gesprek werd onderbroken door een flitsende
straal,die in code een belangrijk bericht van de Maan door-
gaf ;" Verwachten rector M. binnen enkele seconden hier voor
Ie feestelijke opening van de vliegtunnel door de Maan".

Aangezien dit feest waarschijnlijk wel enkele, minuten in be-
slaĝ  zou nemen?maakten wij een afspraak voor een volgende
keer. ~"'~' "*"'" " ~
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HJ ÏKMTEiï NIET LAifóüR ZWAlMEfl - WIJ MOETEN IETS DOEN !
? Wel,'omdat we progressief en jong zijn. Twee din-
die onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Er zijn

— goddank - ook nog belangrijker dingen dan proefwerken ,
ïfanse onregelmatige werkwoorden en hartverheffende spiek-
L̂annen. Eén van die dingen is: onze e i g e n organi-
aetle. Met elkaar willen wij een organisatie bouwen, met
•ïkaar zullen, wij voor onze belangen opkomen, met elkaar
•willen we werken en leren. Wij maken er een begin meet

Jfeterdag en Zondag 29 en 30 November vindt een conferentie
jlaats in Amsterdam.- Op deze conferentie zullen stxxderen-
As jongeren uit alle delen van het land aanwezig zijn. Wij
willen dan komen tot de oprichting van een organisatie
Toor progressieve studerende jeugd. Met elkaar gaan we een
«mtwerp—beginselverklaring bespreken, statuten en regie-
Maten vaststellen, en kijken wat we kunnen doen om de hele
saak fut in te blazen. Hier zijn de zakelijke mededelingen;

B*'-conferentie vangt aan 's Zaterdags om 6 uur. i\fa een ge-
«eenschappeli: - ; maaltijd wordt de eerste zitting officieel
geopend. Dan volgen de inleidingen, die de basis zullen
«yn voor onze discussie. Later op de ayjond komt een pri -
ma. bent programma aan de beurt. De volgende morgen kunnen
••e zware bomen opzetten en ..... onze besluiten nemen, 's
Hiddags trekken we samen op naar de Doelenzaal om een stuk
gegeven door het Nederlands Volkstoneel, te gaan zien(te-
gen sterk gereduceerde prijs). Ook jïj bent welkom! Maar,
geef het een dezer dagen op bij Joop Fermie, Salboastr aat
34' , voorlopig secretaris Afdeling Aiasterdam.-.



" DE CULTUUR BSDBEIGD "

Corr. Adres i L. de Jong ¥eesperzi jde 42 A ' , te AMSTlïHDAM

L.S. ,

De Nederlandse cultuur, die door de eeuwen heen in de wereld groot
aanzien genoot, wordt met afbraak bedreigd.
Voortdurend word t er door de Overheid bezuinigd op de uitgaven voor
onderwi j s , kunsten en wetenschappen. Subsidies worden verlaagd of
opgeheven, waardoor verschillende culturele groepen en instellingen

in hun activiteiten worden belemmerd en zelfs geheel hun werk moe-
ten staken. --

De Nederlandse Opere, toneelgezelschappen, orkesten, ba netgroepen,^
verzamelingen hebben met*en ook musea, archieven en andere kostbare

grote financiële moeilijkheden te kampen.
De sociale positie van de kunslenaar is meer dan bedroevend en onze
krachten worden daardoor vaak gedwongen werk in het buitenland te
zoeken.
Er is geen tak van het onderwijs, die niet met een nijpend tekort'
oan lesruimte en leermidelen te kampen heeft en waarbij bovendien
de mogelijkheid van lichamelijke opvoeding met de dag kleiner.wordt.
De Hactores Magnifici herinneren elk jaar aan de schromelijke achter-
stand op het gebied van de moderne apparatuur der Universiteiten;
het wetenschappelijk onderzoek in al zijn geledingen geniet in veel
te geringe mate de daadwerkelijke belangstelling van de Overheid.
De sociale positie van vele studenten is slecht vooral op het gebied
van het werkstudentschap, het beurzenstelsel en de "mensa".
Onze cultuurmonumenten, zoals vele kerken in ons land worden met
val bedreigd door de geringe offers, die de Overheid zich hiervoo:
getroost.
Steeds meer recreatiegebieden en natuurmonumenten, zoals de Hoge
luwe, worden opgeofferd aan de Defensie.
Over d-e?e stand van zaken zeer verontrust.

dan

zijn w
De Overheid verdedigt dit beleid met de bewering, dat ons la
noch moeite mag sparen om de bewapening te doen slagen, die
moet dienen om onze cultuur te verdedigen,
Hoewel wij geneigd zijn deze bewapening vanuit verschillende ste
punt te beschouwen, zijn wij eensgezind vpn mening dat een dergï
beleid ten aanzien van ons onderwijs, onze kunst en wetenschap »
ernstige achteruitgang van onze Nederlandse cultuur ten gevolgi -
hepft.
Wij roepen ieder, wie dit ^or harte gaat, op, zij.rr instemming:
betuigen met en steun te verlenen ^qn het voorbereiden en bijeej
van een conferentie (midden Mei , dip deze stand van zaken erni
onder ogen zal moeten zien. en wegen en middelen zal moeten aange\e tot ve.rbetering leiden.

ïïij juichen elk initiatief, dat in dit verband genomen wordt, van\e toe, en spreken de wens uit, dat deze conferentie een belaA

rijke bijdrage zal zijn ter bestendiging en ontwikkeling van onze
cultuur.

Ondergetekende betuigt zijn/haar instemming met bovengenoemd
initiatief:

N A_ A_ _M j

A D R E S :



E E C U L T U U B B E D R E I G D

Is het juist op te merken, dat de situatie, waarin onze Nederlandse
cultuur zioh bevindt, ernstig is?
Naar onze mening moet het antwoord op deze vraag bevestigend luiden.
De toestand van ons Nederlandse onderwijs, onze kunst en wetenschap
is zeer ernstig te noemen en zal- 20 er niet wordt ingegrepen - hoe
lanrer hoe meer achteruit g^an.
Wij zijn van mening, d _ t de enorme uitgaven die voor de bewapening
worden gedaan, h ipraan niet vreemd z i jn .En da t , hoe we ook mogen den-
ken over de noodzakelijkheid van die bewapening, het nodig is tegen
het huidige beleid van onze regering, die deze bewapening ten koste
van alles doorvoert, onze stem te verheffen.
Wij menen, dat geen enkele kunstenaar of intellectueel zich van de
verantwoordelijkheid in deze kan onttrekken. Als enige zeer spceken-
de voorbeelden van deze achteruitgang noemen wij het volgende;
1. In het blad van de FEDERATIE van de beroepsvereniging voor kunste-

naars lezen wij in een artikel over de slechte opleiding en werk-
gelegenheid voor ba l le tdansers=
"Inmiddels .kunnen wij IV uit ons blote hoofd vi jf t ien dansers op-
noemen, die de laatste jaren naar het buitenland zijn vertrokken".

2. In het historisch archief van He l f t " , zo kunnen wij in "De Groene"
lezen, "sijpelt het water langs de muren, waardoor kostbare boeken
ernstige schade ondervinden".

3. In het blad van de Nederlandse Onderwijzersvereniging, d .d. 29
Maart lezen we onder de kop "Op t i jd en te laat", hoe ellen-

, dig het met de scholen in vele delen van ons land gesteld is.
Als voorbeeld gaat dit art ikelt je over een lagere school in het '
dorp Klazienaveen. .
Sr werd v o o r . d e toeloop van schoolgaande kinderen een onderdak
voor de school gevonden op zolder van een café. Daar zitten de
kinderen dan nu, met z i j n veertigen boven een gelagkamer, waar de
hele dag een pick-up lawaait en waar de storende geluiden van de
veemarkt, het bouwvallige lokaal met z ' n kleine tochtige ramen,
met z i jn scheuren in de halfs tenenmuurt jes , waa rdoor de wind vrij
naar binnen kan spelen," naar binnen flarden ",
Het Gemeentebstuur van Klazienaveen plaatste het op de urgentielijft
maar er blijken in Neder land instanties te zi jn, die dat niet
urgent vinden". '

Ka deze opsomming van feiten, waaraan ieder nog veel en veel meer
zou kunnen toevoegen, kunnen wij dus concluderen, dat het de meest
dringende noodzaak is te i jveren voor verbetering van deze situatie.
ALS EERSTE STAP HIEETOB MOET DE CONFERENTIE " C U L T U U R B E -

D R E I G D " GBEDEN, . WAAE03? WIJ -MOETEN KOMEN TOT DIE MA A TBS GE LEK,

DIE TOT VERBETERING KUNNEN LIÏIÏÏEN.

het voorbereidend comité.

Het leek ons gewenst om aan de ommezijde
van dit blad. nogmaals de oproep voor
de conferentie te plaatsen, zodat zij ,
die de oproep nog niet ondertekend hebben,
hierbij Plonog in de gelegenheid w o r d e n
gesteld, om dit te doen.
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Corr, Adres ; Weesperz i jde 42 A ' te Amsterdam.
5 April No. 1.

L.S.,

Het initiatief van ons comité om een conferentie voor te bereiden
waar gesproken zal worden over de ernstige situatie, waarin onze
-«ultuur zich bevindt, heeft grote weerklank gevonden bij diegenen,
aan wie het initiatief bekend werd.
Schriftelijke adhaesiebetuigingen mochten wij o.a. ontvangen van

P. Alma, kunstschilder; A. Banning, hoofd L. School; B.Bayens,
schilderes; Chr.Beekman, kunstschilder; H.Bierman, Montessorile
der; M. Bijleveld, onderwijzeres; Chr. Ca Ison-Timmer, journali
te; A.G. Boesje, lerares N.O.; >?.E.v.d.Brink, lerares N.Ö.; L'.E
Beyerman, beeldhouwster;A. van Eyok, architect;S.Goudsmit, schr
ver;K, de Haan, student; J.W, Havermans, beeldhouwer;W.Haye-Wes
tendorp, bouwk, tekenares;F.v.Hessen Heuckeroth, ver taaister;C*
Klaassen,. graficas; P.Koning, beeldhouwer; N.Kempen, lerares li
rtT^Tyf"^ ö /̂ l i M iT u li lïf r^^nu fn vi m « "Vi rt f^ V-i TI *? ^»»*•* -̂ t o fTl ~\F•** •? *-* 4~ *ï ** v^ « "l»»«i^ v\ 4^ xt t** V% ̂  T Ĵ *•* •*« !_

uTvij«- ivyj .p , u\_>u.»ïxi., u o j\ c na j.co ^ a; . v .jucaac w tie uujxc JL u uii, v c j. i«a j.a u c x y u «
Klaassen,. graficas; P.Koning, beeldhouwer; N.Kempen, lerares li<
opvoeding; G. Kouwenaar, schrijver *, T. Kristians, kunstschilders
Hildo Krop, beeldhouwer;H. van Kruiningen, kunstschilder; H, Ma:
telhof, bouwk.tekenaar i A,loopstra, leraar;J. Ligtelijn, pinanis-
W.Mayer-van Dijk, kunstnijvereiH, van Meerten, toneelspelerjH.Mi
lenaar, ontwerper, voorz, vakgroep GKP| J.Olivier, tekenares "GK
J,J.Pijnacker-Hordijk, s tudent^ IV Sandee, onderwijzer; W.Smit,
leraar; O, Treumann, graf. ontwerper GKP;J.J.Vriend, aréhiteot,r; 0« Treumann, graf. ontwerper GKP;J.J.Vriend, aréh.it<

c MïSjP. d-e Vries, -leraar lioliameli jke opvoeding;- J, W
ar, leraar; Th- Wolvenkamp, kunstschilder;J.v,d.Wal, 1<
J. Zander, hoofd 'l.School; AL1EN TE AMSTEEDAM.

aren, tekenleraar, Den Haag; G.Dat, onderwijzeres, Den
ïngels, leraar, Groningen; A.v.Gogh-Kaulbach, schrijfs-
3m; J,A.G. van Heyenoord., gep, leraar, Den Haag; W.A.P ,

Wie-ger, leraar
AVÖ'; I1. Zander

Haarlem; J,A.G. van Heyenoord., gep
Hoek, musicus, den HaggjMr. A , A .
C.J.Kelk, schrijver, Broek, in fate
leraar, Haarlem ; N.Otto, musicus,
onderwijzer ULO, Varsseveld,
..terwijl; ook vele studenten uit Amsterd.am hun adhaesie betuigden.
Tevens ontvingen wij een instemmend schrijven va'n leerlingen van
het instituut, van Kunstnijverheidsonderwijs, ven 50 leerlingen
va-n de Fr-iso U10 en van Leerlingen van de MTS, 2e OHS en Kweek-
school allen t e Amsterdam. • - • ' • '
Vooral in de kringen van onze kunstenaars blijkt een 'grote belang-
stelling' voor ons iniiatieftë bes'ta'ari. " ' • ' * '
Van het bestuur van d.e "Ne'derlandse Federatie vötf. Beroepsvereniging
gen van Kunstenaars" on tvirige'n wij een öchrijven, waaruit bleek,'
dat ons 'initiatief met grote', belangstelling was 'ontvangen en da't de "
Federatie met enige toehoorders op onze confe'rentie -'aanwezig zal '
zijn. Van de 'Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en de Neder-
landse Vereniging van Tono'ollcunotenaars ontvingen wij een derrgeli'jk
schrijven; deze verenigirigen zulie'n eveneens" hun organisatie door
een aantal toeSoorders op onze 'conferentie laten vertegenwoordi-
gen. ' . ' : . ' ' • ' . ' . ' " ' . .
Zoals uit het bovenstaande blijkt.,' ontvangt de conferentie' "Cul-
tuur Bedreigd" een 'steeds toenemende sympathie in alle 'kringerf, die
hierbij betroTcken zijn. ; •' ' : ' '

Wij kunnen U thans mededelen dat het voorbereidingscomité besloten
hee-ft de conferentie ^'CULTUUR BEDREIGD" .te laten plafftsvinden qp
17/18 MEI IN .VlvESCHIIiENDL^ ZALEN VA.N HEI KONINKLIJK IN3TITUU1' VOOR
DE TROPZN, t e .AMSTERDAM, . . . , ; • • - • ,
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1' ; een ;
een. rietal . referaten omvatten, die een . insioil,ti' ^zullen moe-ten
in 'de ernétigê situatie, van onze cultuur en waarin vQ:ars,tell;en
worden gedaan om te komen to~ verbetering'van de huidige ' ' t ' ' '

'«E -Ccïsf 'e rai few cawiüë'ti' egexKottg^ - wsrQ «n* fd o oiT r d-idaus sie^. i "tfa tó: d.e ••'

:L:-^ ;.'"y
Tot slot .za l, de.. inhoud .van deze coaferenti^e In ^ ,
wgrdën. 'De namen van de, sprekers hopen wij .in. ons volgende • bulletin
bekend- -te .kunnen maken. , . :' , ; . .

Vóór,. .liet volledige: .s.lagen van bovengenoemde conferentie is het ech--
ter noodzakelijk, dat zoveel' mogelijk .personen o p . d e hoogte v/orden
^es.ljeid van,.pns initiatief', \, . ' • .. r . : / - . ' . ' , , , ' ~ . : '" . "
IJÏ^- aS;;:ecKt.er^e^h; véè.to-iivstténÖ: '^e'ife^'aa t.^ïët.,aïleBü ÖjBoèldf ^l^ÏÏen
van het. comité , k'a-n. gorden uitgevoerd , . Daa.t'&£ l:zfötii3'eh:"'Wi;J. 'éiêej a'8hSë-

-lèfli3«iÈleta?'.bjiw.e.lifci?!b-;--'In eigtenr'tEieriden^^BnakenjiaiSBêmlcringaTlïijgsaa^e.
o-p'r.oe.p te laten lezen', rlier'dobrnifcbn fbeie±'ktB3i?QïaenV r-<3at;( ö-e'^e.: p

'

T' o PÜV * - ' • • " r l" ? n-:, 'i •; ••. -• l" .iV *<.- ' • / .'•f-- ' •'. .• •• > i - •'•*-' .? ,

:ïru^^
s F&ïïi:öïeoO;re«tf^.;.-niJi:;...(lb'ï3z8ari^en^,:.«ie. i

z|9ta''ziGïi:(?reë(fa -nu^^fefn-eert^ sppas^a ' ö£ Gfr' Öóaf erentie-v'bè .
5é8lt'ft&:öü.têê^.?iï5ö<?fe£;j.: aèt^éfeifta^éoverMi'jglDasii^é^pg^ot.lp
Na het i'nvullen" ' en opsturen van' ond e r.s.t a and strookje. wordeh. t J .de- ,

' " : ' : : ; ' ' " " "'' • ! ' • • • ' ' " ' • ' " ' f '
_

Daar voor het organiseren van deze' conferentie een aan.zienlijTc.. bedrag
benodigd is, zouden wi j ' het zeer op prijs' stellen 'financiële bijflr.a-
gen("-te mogen' -ontvanger >op. :ons. ̂ ^ poatg;iv3bonunimea?: '§|2'§§2 : .• : . • ' - . , . • : v.

«

Ö n d e r g e t e k e n d e

•ST A A ' H t • "

- . vu , . . ; • • • . . . ' , A -B .B E S J > • ; ' ,

...- f , K w A .L .r.-: E i

: '.'w-énst '..itoezendlng •.'va n.- ;• •. •• ,• ' • > * : -ka/a^'f en voor -d.e ; ©o -nf g -r-ent-,lre ' "-c
fye<fr'e"igd'V'.en;.zend.t hie.rbïj het ;beno.a>i.gd.e 'geld1 v^l,. ,,; ,:, ... -.-.

, . * • - . , ' , r • . . . - . . - , . » ' . . ,. . . -.

. bL,é tuig.t zi jh: inBJem'ing^^me' '.'..de '. 'ConfeTën:t!ie '^'Cultuur Bedreigd-"'.' ? .;

Stort. ?1,'%'"':. ;: . . . . ; . , , . . 'op postgro'no. '

' ; : Handtekening

doorhalen wat niet gewenst w o r d t .
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satie van Progressieve
( Jeugd.

In het orgaan van het A.N.J.V. "Bun" van Januari 1948, worden
gina 2 mededelingen gedaan over de oprichting van een "Organl-

(jfeie-van Progressieve Studerende Jeu/rd".
Ik zou het zeer op prijs stellen omtrent het doel en het

i* van deae organisatie en de bij de oprichting betrokken personen
orden ingelicht, waarom ik U raoTe verzoeken hiernaar wel een oa-
oek te v/illen öoen instellen en mij het resultaat daarvan te
beric'' ten.

ssaris van Politie

\r

Het Hoofd van de
CENTRALE VEILIÖHEIDSDIEïïST

<: namens dezej

J*O* Crabbendam.



INLICHT lüJGBNDIBÏNST

R O T T E R D A M

I.D. No.229.
Rotterdam, 25 Maart 1948.

dam, in
Dezerzijds

op^raoht
G_.P_._i£._, moet w orden
van een organisatie genaamd:

kan worden bericht dat te Rotter-
ej^ landelijk partij bestuur der

getracht te komen tot de oprichting

._
Deze organisatie, die zich in de dagelijkse

wandeling O, P, S. Je zal noemen, moet alle leerlingen om-
vat ten van de middelbare en hogere scholen. De uitdruk-
kelijke opdracht is echter gegeven dat het karakter van
de "O. P. S. J.", rul. een communistische intétlectuele
jeugdorganisatie, voorlopig niet mag woeden bloot gegeven.

Voor Rot terdam is met de organisatie van een
en ander belast*

secretaresse reüact'Ië "van "De V/aarheid",
die in verband hiermede

t i jdel i jk is vrijgemaakt van haar werkzaamheden als sec-
retaresse. (Z i j is niet meer in dienst van de P. T. T.)

Voor zover dezerzijds bekend, geldt bovenge-
noemde opdracht tot stichting van de O.P.SoJ. voor het
gehele lanïl.

VBHZOÏTD3N
HCOPD OSHTRAL1 V3ILIGH3IFSDIENST
Javastraat 68 te 's-



ingendienst
COMMISSARIAAT

AN POLITIE

ÜTüfHT UTRECHT.^ 10 M C i

/2M- 344' 48

Bericht op schrijven No.

Onderwerp:

Hierbij doe ik: U een verslag toekomen
ven een op 3 Mei 1943 te Utrecht gehouden op-
richtingsvergadering van de af d. Utrecht, van de
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd,
naar de inhoud waarvan ilc nühge verwijzen.

'03-i t ie,De Hoofdcommssaris van Pol
"

O

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
javastreat 63,
's G- r a v e n h a g e

O



UTRECHT

/2 no 344'43

R A P P O R T

In "De Waarheid" van 5-5-1943 is het na-
volgende bericht opgenomen:
"ORGANISATIE PRO GRE S S13 VS STUDERENDE JEUGD.
11 - Op Zaterdag, 8 Mei, willen studerende jongeten de af d.
"Utrecht oprichten van de Organisatie van Progressieve
"Studerende Jeugd". Tijdens de oprichtingsbijeenkomst,
"die 's avonds om 8 uur gehouden wordt in de Kwartelstraat
"23 bis, zal " ' namens het hoofdbestuur spreken
"over doel en streven der organisatie".

Het betrof de oprichtingsvergadering van de Afd. Utrecht
van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (af-
gekort O.P.3.J . ) .

Plaats: Zolder van het perceel Kwartelstreat 23 Bis te
Utrecht, ~ _

Deze zolder is het
districtslokaal vsn het A.N.J .V. (Algemeen Nederlands
Jeugd Verbond).

AANWEZIG WAïïSÏT:

—2—
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O

3e spreker van die avond was Joop de^ .Wolf , in de plaats
van , die verhinderd was. De indruk was, dat
met een nog jong persoon werd "bedoeld.

Joop de Wolf/ begon met tegenover elkaar te zetten het
Bijzonder Onderwijs en het Openbaar Lager Onderwijs.
Hij deelde met veel woorden mede, dat Minister Gielen

bezig was het Bijzonder Lager Onderwijs te bevoordelen ten
opzichte van het Openbaar Lager Onderwijs, ten einde dit
laatste te laten verdwijnen. Volgens spreker zit het Open-
baar L. O. met een tekort aan leerkrachten en materiaal en
de resultaten der leerlingen zijn dienovereenkomstig. Als
bewijs voor dit beleid van Minister Gielen werd nog eens
opgehaald de kwestie der 7e faculteit te Amsterdam.

In November 1947 is in Amsterdam het werk van de O.P.S.J.
begonnen door een groepje studenten, die gratis huiswerkles
aan een paar scholen in Amsterdam gingen geven - uit de
aard der zaak openbare scholen - om zodoende het peil van
een paar openbare lagere scholen wat op te halen ten op-
sichte van het peil der bijzondere lagere scholen. Het v/as
natuurlijk niet de bedoeling, aldus spreker, orn dit in het
groot over geheel Nederland te gaan doen, maar er werd ten
minste wa*t gedaan.
Volgens spreker werd er in die tijd ook nog geen aanval

gedaan op de "vrijheid" van Nederland. LSaar nu is dat ge-
heel anders. Er wordt nu wél een aanval op de vrijheid ge-
daan. (Het plan .Marshall werd nie.t genoemd maar wel bedoeld),
Het is nu de bedoeling om in Utrecht "centra" op de open-

bare H. B. S. -en, Muloscholen, Gymnasia, M. T. S. en andere
scholen voor middelbaar onderwijs zoals Handelsdagschool,
Kunstnijverheid-, Muziekschool e. d. te _gaan vormen.

Het geheel is dan samengebundeld in de O.P.S.J., wat als
"kader" studenten moet hebben.
Het zwaartepunt ligt dus niet bij de universiteit, maar

bij het middelbaar onderwijs.
De "centra" kunnen dan op de scholen het onderwijs be-

invloeden door vergaderingen te houden en lezingen te or-
ganiseren. Verder door acties te voeren, bijv. voor "mdmder
huiswerk".

lTu kwam duidelijk naar voren, dat dit alles niet het
voornaamste is. Dit alles is alleen maar middel, om het
doel te bereiken. Dit doel is woordelijk volgens Joop de

HET INGIETEN VAN BEPAALDE MAATSCHAPPELIJKE EN STAATKUNDIGE
IDEEËN VAN ZEKERE HICHTING.
Het woord Communisme of C.P.N, is-.deze avond niet gevallen

Angstvallig werd iedere aanduiding hiervan omzeild, maar
uit het geheel, de toon en de manier waarop een en ander
werd gelanceerd, bleek duidelijk dat het geheel onder in-
vloed van de C.P.1T. stond.

Bij het binnen komen van een der mensen werd hem gevraagd
hoe hij hier kwam, of hij misschien een convocatie had,
"Nee", was het antwoord, "ik heb de advertentie in De Waar-
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"-heid gelezen en toen ben ik maar eens komen kijken". Dit
antwoord werd op zeer enthousiaste wijze begroet. Lien vond
het prachtig, dat iemand zich door het lezen van de adver-
tentie in "De Waarheid" tot hun idee aangetrokken had gevoeld.
Er waren circa dertig convocaties uitgestuurd maar het meren-
deel der genodigden is niet op komen dagen.

maakte, zoals reeds vermeld, de indruk er kind
in huis te zijn en tevens, dat hij vanwege de C.P.IJ. te maken
had met de organisatie van de jeugd.

Onder anderen werd door spreker ook aangehaald een taallesje
uit een leerboekje van de R.K. lagere school, waarin het werk-
woord "vermoorden" in zijn verschillende vervoegingen moest
worden ingevuld. Een zinnetje hieruit luidde, aldus spreker,:
"De Russen de Rooms-Katholieken". (Ingevtkld moest dan
v/orden: vermoorden). Er was grote hilariteit na dit mopje.

Verder werden nog enige opmerkingen gemaakt betreffende de
activiteit van de G.P.S.J. in andere plaatsen. Het werk in
de Zaanstreek liep vlot. Goede voedingsbodem door het werk
van de N.B.A.S. (wat dit laatste was werd niet gezegd).

Als schandalig feit werd genoemd de schandelijke behandeling
van de dienstweigeraar , vermoedelijk leraar aan een
kunstnTjverheidsschool te Amsterdam, welke deze voor de recht-
bonk had ondervonden.

De school voor Beeldende Kunsten, de Tekenacademie en het
Conservatorium te Amsterdam tellen tezamen 30 leden van de
ü.P.S.J. De gehele afdeling Amsterdam telt 150 leden,van
w'ie er dertig student zijn. Deze 30 studenten-leden zijn
grotendeels afkomstig uit de studentenvereniging "Pericles".
Joop de Wolff deelde nog mede dat er een scheuring in "Pericles!
op handen was, daar een deel van de leden de communistische
leden eruit wilde zetten. Komende week valt hierover de be-
slissing.

Verder werd nog aangehaald dat in een niet met name genoemde
gemeente de rechtse pers ook een publicatie gedaan had over de
oprichting van een afdeling van de ü.P.S.J. en wel in zulke
bewoordingen, dat het ledental sterk omhoog was gelopen.

ïen slotte werd de oprichting van een afdeling Utrecht
aangekondigd. In het Voorlopig Bestuur hebben zitting:

als
als

student
Mulo-jongen

":: Deze scheen
te zitten.

er bij voorbaat al in

8 uur is er een nadere bestuursver-
Utrecht.

A.s. Woensdagavond te
gadering ten huize van

Er werd nog medegedeeld dat het kleine aantal aanwezigen
te wijten was aan de grote drukte voor de verkiezingen.

deelde nog mede, dat het in Utrecht zeer moeilijk
zou zijn een kader van studenten samen te stellen, gezien
het feit dat "Synthesis" een volkomen mislukking is geworden.

Utrecht, 10 Mei 1943
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O. P. 3. J.

Si'3^1. "" '^'^ *'-"'" -•'- e;i- -; • ' ' " ;

18 Juni B
xxxx

Teer TT.->o
Tol L t ie

; "e t v o rr d v? i n p; naar Trv." in r;ar;"ire a a n/-: e h n a ld
sobri "'ven hè h l.Vr d-e eer ry - ter Informatie - te b-" rich-
ten, dat riet ?Q ar bis. 3 ^enoe'-xle .I;.3./»«.j. v:ordt
bedoeld de 'TederlsncsG "ond ven .Abstinont Jtudercn-
clon'' (^eheolonthoü^ers 5 , eer, crr-nisstie rï?ed3 be-
a t e n ^ d e vóór de oorlo^, doch waarvan na ^c bcvri jdi^
no;'-' - . / e i n l ' - - '-erd vernemen.

T'et de in T";v schril ver; sonoemdc Joop do
?olff •.vorcit bedoeld Johsn 7roderik: -.-OL7F,. geboren

14 !'"aart 1QS7 te Velzen, \vone:ide te TT: arlen. ;Ti.i Is
lid van het hoofdbestuur der O.IVi.J.

3 i j n broer is r e r; s r; ad Tacob ( Jaap) '.'CLFF,
.^•üboreri l -epte-oer 1323 te lloenendaal, evenesns v»o-
nondy to 'Taa

Peine sijn \yerkzaar; aar. <3e redactie van
"de ' 'grirheid" , terv;i ,11 beide lid zijn van het hoofd-
bestuur V--sn het .A.TT.r.Y.

Ti T?rr,T?r' 'T i '- p"- i"1""" TT; AT
i . !- - v- --~ -f * • ~ '- — \s .; t.* • * J i •

7T T'?TT XD T ' iT :-''"> ;-jrri

rieno dcse:
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8,

O.P.S.J«

een berichtje in "De Waarheid" van 19 April j»l«,
'7erd in 't Gooi-Eemlfmd eon a?d<5lin?>; van de Orftanisatie van ~ro-
greo:ieve Studerende Jeur^d 0»D.S.J.) opgericht*

24 April d.o.v« zou een ver^aderin* van deae
organisatie worden -rehouden ten huiae vrn

te Filversura.

Ik zal het zeer op prijs stellen door U te worden inge-
licht omtrent de samenstelling van het bestuur, aan t a', lodon,
eventuele acties en v; a t verder binnen uw rreraeente over deze or-
ganisatie bekend mocht worden.

?^ellicht, ten overvloede deal ik TJ» ter verdere oriBntering,
nog mede, dat het niet is uitgesloten, dat de O.P»S.,T« federatief
bij >iet A.ïï.J.V. is aangesloten. Indien U ook hierover byaonder-
heden bekend mochten worden, wordt Uit bericht dienaangaande f$aar-
ne te^o^soet Dealen.

Het Hoofd van de
CEUTKALE VEILI(«ÏBIDS'J5IENSÏ

namens dezes

J. O, Crabbendam»

Aan de Heer /
Commissaris van Politie ]/]
te " v
HILVERSUM.
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Nr. I.D. 833-7-'4

Uw brief:

Onderwerp:

Amsterdam, 19 Lei 154b.

£'£ //*/

Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd.

i w?1.-.MAItS48

Bijlagen:

Aan

ïer beantwoording van het verzoek, vervat in het
25 Januari 1940, v;ordt

hierboven
het vol-aangehaalde schrijven, o d

genei e "bericht.
In de maand December "1947, kwamen in het gebouw " je Leeuw",
V'alkenburgerstraat , ~aihie"r, scholieren en studenten uit Ne-
derland bijeen o ra te spreken over hun plaats en taak in de
maatschappij .

je gedachten die op deze vergadering doorklonken in de in-
leidingen van ___ en Joop '_., üLl'1''- ̂  ̂ov/el als in de
discussies a ie hierop volgden.^ Runnen in het kort als volgt
v; orden samengevoegd ;

ĵ e studerende jongeren v; orden voor de taak gesteld
om een belangrijk aandeel te leveren in de verdedi-
ging van onze nationale cultuur en wetenschap. Als
de toekomstige intellectuele kaders van onze maat-
schappij moeten zij de verworvenheden van de mense-
lijke geest raece beschermen en tot ontwikkeling
brengen,

het slot van deze bijeenkomst '.verc besloten over te
gaan tot ce oprichting van een Organisatie van irogressieve
btuderende Jeugd . (G.i-.ö. J.}
Een begroetirigsi.otie aan oe International Union of ^tULènt_s
werd met algemene steunen aanva'a'fd'V

luidt als volgt;

j t ud e rende Jeugd

beginselverklaring van de

Organisatie voor ^regressieve" je
is ontstaan uit de behoefte aan een eigen, zelf-
standige organisatie voor de ^.ederlandse jongeren,
die zich door hun studie voorbereiden tot het ver-
vullen van belangrijke functies in het maatschap-
pelijk leven, ^e studerende jongeren dragen als
deel van de gehele vooruitstrevende jeugd een grote
verantwoordelijkheid, üij vooral dienen de cultu-
rele en v/etenschapi eli jke verworvenheden, die het
i;ed erlaridse Volk door de \verkzaarnheden van haar
grootste geesten veroverd heeft te houden>
en verder te ontv/ikkelen. Zij zijn tezamen met het
werkende volk de oragers van het geestelijk erf-
goed, dat de talloze denkers en kunstenaars hebben
geschonken aan de mensheid, ê studerende jongeren
worden voor de noocz^ak geplaatst cultuur en weten-
schap te beschermen tegen ae ontaardende, vernie-
tigende invloeden van het stervende kapitalisme.

( alleen...

1000-4-48



.alleen zij kan door haar scheppende werkzaamheden nisuv;e
veroveringen op het gebied vari ae menselijke geest vol-
brengen.

i/e Organisatie voor ..regressieve ötuuerende Jeugd wil de
studerende jongeren verenigen in een eigen organisatie, a ie
zich een eigen taak stelt, in eigen sfeer en niet eigen
middelen zal zij, aan. de zijde van het v;erkende volk, de
strijd voeren ter verdediging van cultuur en \vetenschap, orr;
de weg vrij te maken voor de volledige ontplooiing van alle
krachten, die leven in de jeugd. 2, i j zal verbonden 13 e t de
werkende en studerende jeugd van oe gehele wereld op de
"bres staan voor de verdediging en vernieuwing van wetenschap
cultuur en democratie :

Het urgentie-programma in meer OLilijnue vorrn ia nog niet gereed.
IJG 'J_. r. o. J. is Landelijk. Jet aantal leden zou ongeveer 1 pü ber
dragen,' hoofdzakelijk vonence te .Amsterdam, /oorzover bekend is
er alleen in Amsterdam een afdeling, ^et Landelijk noofd bestuur
is als volgt samengesteld:
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UEGBHIIE'— - PROGRAMMAO.P.S.J.

De organisatie van Progressieve Studerende Jeugd constateert met "bezorgd-
heid een steeds groter v/ordende afbrokkeling van het Onderwies in ICederlanc
De Organisatie stelt hieronder maatregelen voor ter leniging van de o n **
m i d d e l l i j k e nood op het gebied van het onderwijs, dat zij be-
schouwt als een der belangrijkste peilers van de Nederlandse Cultuur.

SCHOLEN - GBBiT KAZERNES !

Om te voorzien in Het enorme tekort aan scholen stelt de D. P. S, J. voor:
a. Het opstellen en uitvoeren van een uitgebreid bouwprogramma van scho-

len; het op grote schaal uitbreiden van bestaande schoolgebouwen;
stopzetting van de bouw van kazernes, café 's enz.

LOER LERAR33EN - LIEER 011 JZRWIJZERS !!

Ter opheffing van het tekort aan onderwijzers en lerarSen stelt de O.P.S.J
de volgende maatregelen voor:
a. Algemene salarisverhoging voor onderwijzers en leraren.
b. Beschikbaarstellen van beurzen en studietoelagen voor leerlingen van

kweekscholen voor onderwijzers.
c. Algehele vrijstelling van militaire dienst voor onderwijzers, leraren

en kwekelingen. onmiddellijke terugtrekking van alle als militair in
Indonesië vertoevende onderwijskrachten.

d. net openen v. d. mogelijkheid tot het geven van een vaste aanstelling
aan gehuwde vrouwen, die bij het onderwijs werkzaam zijn. Vernieti-
ging van de plannen gehuwde onderwijzeressen en leraressen te ontslaai

ULO - ÏI.3.S. - GYMNASIUM
HUISWERKLOOS WEEKEND !!

-De O.P.S.J. is van mening, dat het Uitgebreid Lager, Middelbaar en Voorbe-
reidend Hoger Onderwijs in Nederland op tal van punten verouderd.is. liet
stelt daarom een programma van Onderwijsvernieuwing voor, dat o.a. de vol-
gende punten bevat:
a. Instelling van het huiswerkloze weekend minstens tweemaal per maand,

teneinde d i r e c t de hoeveelheid huiswerk van de schooluren, spe-
ciaal uit de hogere klassen, te verminderen, Daarnaast is het streven
van de O.P.S.J. gericht op de instelling van een nieuwe dagindeling,
des ochtends nasr school en des middags werken onder leiding van het
onderwijzend personeel, waar-.oor het huisv/erk drastisch verminderd ka]
v/orden.

b. Beperking van de leerstof door het splitsen van de vakken in twee vak
ken (verplichte vakken) en keuzevakken (bijvakken).
Uit een aantal van de laatste moet de leerling een keuze doen, die
overeenkomt met zijn aanleg en belangstelling.

c. Vernieuwing van leerboeken, die op school gebruikt v/orden, die de ge-
schiedenis behandelen in het bijzonder. Invoering van v/etenschappeli ji
verantwoorde leerboeken, door de beste auteurs geschreven.

d. De O.P.S.J. stelt vast, dat het voor een belangrijk gedeelte afhangt
van de financiële situatie van de ouders of een kind 'na de lagere ''

-school-
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school nog onderwijs zal genieten. De O.P.S.J. stelt daarom voor stu-
die-toelagen ter beschikking te stellen aan leerlingen van het "uitge-
breid Lager, Hiddelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, die de leef-
tijd van vijftien jaar hebben bereikt en voldoende aanleg blijken te
bezitten, - vast te stellen o.a. door middel van een kosteloos psycho-
technisch onderzoek.
Heer gemeente sportvelden voor de leerlingen van het uitgebreid Lager-
en iiiddelbaar Onderwijs.
invoeren van speciale schooldiploma's, die toegang geven tot concertei
toneelvoorstellingen, musea enz. tegen sterk gereduceerde prijs. 3evo]
dering van schoolconcerten.

STUDENTEN

PROGRESSIEVE GOLLSG3G3LD-HSG-ELIHG ! ! !

Ter bevordering en democratisering van het
Universitair onderwijs stelt de O.P.S.J.
de volgende maatregelen voor:

a. vernietiging van de plannen tot v e r h o g i n g van de collegegeld»
Invoering van een sterk progressieve collegegeldregeling met ruime
marge voor gratis studie.

b. ijitbtoeiding van het stelsel van beurzen studietoelagen, vooral van
G-emeente- en Pdjkswege.

c. Bevorderen van het stichten van studentenhuizen. Om in de onmiddellij]
tekorten te voorzien toewijzing van kamers aan studenten en groepen
van studenten van gemeente- en rijkswege. Wettelijk toezicht op kamer-
auur voor studenten, vooral in plaatsen, v/aar groot gebrek aan kamers
is (Delft).

d. Bevorderen van (het stichten van) commissies voor arbeidsbemiddeling,
die in samenwerking met de Gewestelijke Arbeidsbureaus studenten kun-
nen helpen aan betrekkingen, die hun studie zo weinig nogelijk schade]

). Wettelijke maatregelen, die ook op de Rijksuniversiteiten het v e r -
p l i c h t (kosteloos) onderzoeken op T u b e r c u l o s e vsn
studenten mogelijk maken»

f. Handhaving van de Gemeentelijke Status van de Amsterdamse Universitei'

g. Uitstel van de militaire dienst voor studenten, teneinde hen in de ge-
legenheid te stellen, binnen een bepaalde, door de Senaat vast te stel
len tijd, hun studie te voltooien.



A f s c h r i f t .

kunstenaars»

Bescherming van het beroep !!!

Ter voorziening in de financiële noodtoestand, waarin vele
jonge kunstenaars zich bevinden, stelt de Organisatie de volgende
maatregelen voor:

a» Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep.

b. instellen van een sterk p r o g r e s s i e v e c o l l e g e -
en s c h o o l g e l d r e g e l i n g op conservatoria, acade-
mies, kunstnijverheidscholen enz. met een ruime marge voor gratie
studie.

c. Uitbreiding van het stelsel van b e u r z e n en s t u d i e -
t o e l a g e n , vooral van gemeente- en rijkswege.

d. invoeren van diploma's, die toegang geven tot alle kunstuitingen
op een bepaald gebied (b.v. concerten of tentoonstellingen) en
die gratis ter beschikking gesteld worden van jonge kunstenaars,
die opgeleid worden voor zulk een gebied (b.v. musicus, beeldend
kunstenaar enz.). Invoering van speciale scholierendiploma's, di«
toegang geven tot concerten, musea, toneelvoorstellingen, tegen
sterk gereduceerde prijs.

e. Het stimuleren van kunstuitingen door middel van het uitleven
van premies, in het bijzonder door Hijk en G-eraeente.

KffEKELINGM:

a. Beschikbaar stellen van beurzen voor leerlingen van de
Kweekscholen voor onderwijzer, zoals dit in 1947 gebeurde door
fle Gebeente Amsterdam ten behoeve van haar Kweekschool (Llinister
Gielen weigerde bekrachtiging van het besluit).

b. invoeren van wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroe
van onderwijzer bij het Kleuteronderwijs. (Invoeren Staatsexamen/
Lieer coördinatie bij de opleiding aan de Kweekscholen voor Kleu-
teronderwijs.
'foezicht op de plaatselijke "cursussen" voor Kleuteronderwijs.

LI.2.S. en AVONDSCHOOL
III OVSRHSIDSHAÏIDSIT ! !

Voor het Avondonderwijs in het algemeen en voor het I.Iiddel-
baar Technisch Onderwijs stelt de O.P.S.J. de volgende msatregele
voor:

a. \7ettelijke maatregelen om de scholen van het Avondonderwijs en
van het l-liddelbaar Technisch Onderwijs in handen te stellen van
Rijk of G-emeente.

b. Sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle inrichtingen voor
Avondonderwijs in verband met de grote sociale behoefte aan dit
onderwijs.
Sterk progressieve schoolgeldregeiing aan alle inrichtingen voor
Middelbaar Technisch Onüer-vvijs in verband met de grote behoefte
aan Lliddelbaar Technisch kader in Ilederland.

-2-
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OPENBABE SCHOOL - SCHOOL VOOR ALLEN

De O.P.S.J. beschouwt het onderwijs als een taak van de gemeen-
schap, verwerpt de scheiding van scholieren naar godsdienstige-
of politieke overtuiging ven de ouders en stelt zich op het stan-
punt van het openbaar Onderwijs.
De O.P.S.J. eist volstrekte gelijkstelling van Openbaar en Bijzoi
der Onderwijs, speciaal met betrekking tot de volgende punten:

a. Bijzondere kleuterscholen kunnen (onder de naam van Bewaarschool
kinderen plaatsen, vanaf het derde jaar. Openbare Kleuterscholen
kunnen kinderen pas aannemen, wanneer dezen vier jaar zijn.

b. De Bijzondere Lagere School inag Frans onderwijzen in schooltijd,
de Openbare School moet dit n a schooltijd doen.

c. De Bijzondere School niag een ambulant-hoofd hebben, de Openbare
School niet.

d. De O.P.S.J. verzet zich verder tegen iedere achteruitzetting in
de p r a k t i j k van het Openbaar Onderwijs, ten behoeve van
het Bijzonder Onderwijs.



A f s c h r i f t

ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD.

KG3 <5* KAMP COMÏ.IISSIE
PV/ • ~~

Vrienden,

Y/aar schijnlijk ligt jullie no,g vers in het geheugen
ons luisterrijke K . K . K . K . , het P#ask§nSip van de ü .P.S.J . in
Kortenhoef .
Als je er zelf geweest bent, zul je ongetwijfeld meer naar
kampen van onze organisatie uitzien, en je er niet zelf bij
bent geweest, zul je uit de enthousiaste verhalen van ande-
ren wel gemerkt hebben wat je hebt gemist en dat je er vol-
gende keor bij moet z i jn .

Het is dsnook met veel plezier dat we jullie kunnen meedelen
dat er voor de a.s. zociervacnntie een groots zomerkamp in
voorbereiding is. Ket kam p wordt waarschijnlijk gehouden
in een ven de mooiste streken van Overijssel en wel van 19
t/m 24 Juli. Dit is de eerste week dat iedere scholier in
het land vacantie heeft.
De prijs zal ongeveer ƒ 20 per persoon bedragen, reiskosten
inbegrepen. Juiste prijsopgave volgt later.

Hoewel deze prijs in vergelijking met andere kampen van de-
zelfde duur en omvang spotgoedkoop is, z i jn we ons er toch
van bewust, dat / 20 voor dd meesten van jullie een onover-
komelijke hindernis is. Tenminste ... als je het in een
keer moet betalen.
Daarom treedt er met ingang van a.s. Vrijdag (23 Apri l ) een
spaarsysteem in werking, dat het mcbgelijk zal maken, het
kampgeld in 14 week te rmi jnen van ƒ 1,50 te voldoen, natuurlijk
kan je ook ƒ 1 minder in de week betalen en de rest in het
kamp bi jpassen.

V/il je echter ten volle vnn het sp '-ersysteem profi teren,
geef je ten spoedigste op bij een van onderstaande mensen.
Ze kunnen je tevens over alle bijzonderheden bij het sparen
inlichten. V/il je geen gebruik maken van de gelegenheid tot
sparen, of woon je iri een plaats waar geen contactadres van
vermeld is, geef je dan op bij PBEEK_DB VRIES., Lucellestr .
($6 II Amste rdam. Een inschrijfgeld verf ƒ"275O is dan echter
[verplicht.

Hoofdbestuur ü.P.S.J.

Voor Utrecht aanmelden bij
ILJA DE MOL, Bandoengstraat 24 bis a,



INLICHT ITÏ'JTTDISITST
UTRECHT

C/2 no. 375'4-8

E A P ? ü E T.

In ï-.ensluiting op het rapport ven de I.J.Utrecht
C/2 no. 353'43 d.d. 15 Kei 1943, betreffende de O.?.3.J.,
v/ordt ge rappor t ee rd , dat van de hand ven de daar in genoemde

, in "3ol lustitiae" van 22-5-43 het navolgende
artikel is verschenen:

"ORGANISATIE VOOR PÏÏOGR3331373 STUDSItlilïDE JEUGD.

"Enige weken geleden is opgericht de afdeling Utrecht van
"de Organisatie voor Progressieve Studerende Jeugd (O.P.3 .J
"De O.P .S . J . is ontstaan uit de behoefte san een zelfsten-
"dige organisatie voor de Nederlandse jongeren, die zich
"door hun studie voorbereiden tot het vervullen van belang-
rijke functies in het maatschappelijk leven.
"De O.P .S . J . stelt zich ten doel in eigen s fee r ' en met eige
"middelen, ?-£m de zijde van het werkende volk en de stude-
"rende jeugd van de gehele wereld de strijd te voeren ter
"verdediging vsn cultuur, wetenschap en democratie tegen de
"ontaardende , vernietigende invloeden van het stervende
"kapitalisme.
"TTadere inlichtingen over doel, werkwijze , lidmaatschap,
"enz. der O.? .S.J .z i jn te verlcrijgen "bij :
"O.P .S . J . , afd. Utrecht, Bsndoengstraat 24 Bis a.

Ut recht , 24 M e i 1948.
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No. Arnh m« Q Augustus 19l}8.

Volgno.

10AW.I948

Aan de Centrale Veilighei

Java st raat 68

* s- Grayenhage »

Betreft; O.P.S.J. *• -T

In antv7oórd op Uw schrijven dd. 30
juli 19U8 No. 37611, bericht ik U, dat in de
gsmeents Arnhem tot nu toe geeh enkele acti-
viteit van de O.BS.J. merkbaar is.

Deze aangelegenheid houdt echter
mijn aandacht. \e Hoofdcommissaris van Politie,



INLICHTINGENDIENST.

R O E T E R D A M .

I.D. No. 229.

Rotterdam, 13 Augustus 1948.

In antwoord op Uw schrijven No. 3/611, d,d. 30 Juli
1948, betreffende de "Organisatie Progressieve Studerende
Jeugd",kan worden bericht dat medio Maart 1948 te Rotterdam
getracht werd te komen tot de oprichting van de O.P.S.J. -*
zoals trouwens in dezerzijds schrijven I.D, No. 229, d,d.
25-3-1948 reeds werd bericht - doch dat men foT̂ üp heden,
wegens gebrek aan belangstelling, niet tot de definitieve
oprichting heeft kunnen geraken.

Evenmin kan alhier iets worden vastgesteld omtrent
het door U genoemde orgaan "De Poort".

Tenslotte moge nog worden verwezen naar een passage
in het verslag van het congres van het A.N.J.V. (zie hiervoo:
de editie van "De Waarheid", d.d. 30-3-rl948), waarin wordt
vermeld dat namens het Hoofdbestuur van de O.P.S.J. een twee
tal afgevaardigden op dit congres aanwezig waren-»

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te
's-G-ravenhage.



I. D. -Haarlem
No.i 002 3VI.

Ten vervolge op rapport 23-8-ll4-8 (0023M) wordt ïu-t
volgende medegedeeld over de Organisatie van Progressief Studerer
de Jeugd»

DB O.P,S*J. is vorig Jaar November opgericht en .telt
nog niet erg veel leden, hoewel er steeds meer afdelingen bij ko-
men over het gehele land* Amsterdam heeft iets neer dan 200 ledei
en Haarlem slechts enkele tientallen. In Amsterdam is er ook een
groepje van kunstenaars bij, terwijl c?e verdere leden hoofdaakel:
scholieren en studenten zijn.

Kleine succesjes werden al behaald, zoals het verdwijn»
van een kaart die ter propaganda diende van het leger in Indones:
uit een der scholen in Amsterdam, door middel van een request vai
de O. P. S. J. en meer van dergelijke dingetjes»

Verder was men zeer enthousiast over de verschillende
zomerkampen, die de organisatie dit Jat*- georganiseerd heeft en
waarbij een behoorlijk-e opkomst was*

0*m„ staat B (voorzitter van de Literaire Club
te Haarlem^ met de organisatie in verband* Er Is «en congres in
Amsterdam op 9 en 10 October a»s. in MDe Kroon", waar veel van
verwacht wordt en waar ook leden uit de Zaanstreek en het Gooi
bij aanwezig zullen zi,1ntt In Groningen is men ook bezig een afde
ling op te richten»

Verder wordt er gestreefd naar samenwerking met Perhim
poenan , Indone s ia *

HAARLEM, 6 September



O» v-

Polltie-Haarlem ' i HAARLEM, 6

' i
Hiermede doe ik U toekomen rapport K8, f

van de I,D.-Haarlem, ten vervolge op rapport 23-8~tlf& (
0023U-1), betreffende de Organisatie van Progressief Stude-
rende Jeugd»

De Hoofd-Commissaris van Politie,

Aan:
Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
H a a r l e m »



29 September 8

B 45809
III!; Ili

002341

Ten slotte zal ik het zeer op prijs stellen nadere bij-
zonderheden, over de eveneens in dat schrijven vermelde li-
teraire Club te Haarlem te ontvangen. Hierbij ware te denken
aan de doelstellingen, eventueel aanwijsbaar organisatorisch
verband met andere, als extremistisch te beschouwen vereni-
gingen en mogelijke betrekkingen tussen de leidende figuren
van deze verenigingen en die van de Literaire Olub.

Het Hoofd van de
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

/.Namens dezes

• f

O
Aan de Heer
Hoofd Commissaris van politie
te
HAARLEM.



P O L I T I E LEIDEN
NO. I .D. 697 Z.
BIJLAGE(N)

LITT.

TYP.

COLL.

LEIDEN, l? September 1948,
Verzoeke bij beantwoording datum en
nummer van dit schrijven aan te halen

ONDERWERP: O.P.S.J.

i

'• 18'SEP. 1948

ACD|

Haar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 30 Juli

1948, HO.37611 , wordt het navolgende gerappor-

teerd : ;:

Bij onderzoek is gebleken, dat te dezer stede tot

op heden nog geen activiteit van de O.P.S.J. (Organi-

satie van Progressieve Studerende Jeugd) is waargeno-

men. Evenmin is iets gebleken van-verspreiding van

het orgaan "De Poort". Bij de Universiteit en andere

onderwijsinstellingen te Leiden is deze organisatie

nog onbekend.

~""~ Inmiddels blijft dezerzijds de aandacht op deze

aangelegenheid gevestigd en indien hiervoor termen

aanwezig zijn, zal hierover nader worden gerapporteerd

N het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68

*s-g r a v e n h a g e .



No. P 3̂ 7A8.

Uw schrijven No. 37611, :>° 3 ̂ O SEP. 1948
dd. 30-7-̂ 8. 1--

Onderwerp: O.P.S.J. l—̂  V ^ j
»

mè>
Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven

en hetgeen op pagina 1U- van Overzicht no. 7 van uw dienst
in het bijzonder betreffende Tventhe werd opgemerkt over
de O.P.3.J., heb ik de eer Uedelgestrenge het volgende te
berichten:

Noch tijdens de vacantie-periode, noch na het hervat
ten van de cursussen aan de Middelbare scholen, alsmede
de Hogere Textielschool alhier werd volgens herhaalde
ingewonnen informaties iets geconstateerd van enige acti-
viteit van de "Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd".

Evenmin werd geconstateerd, dat in Twenthe getracht
is een kern van ü.P.S.J.ers te vormen.

Indien hieromtrent alsnog bijzonderheden bekend
mochten worden, dan zullen deze te zijner tijd worden
bericht.

Enschede, 18 September 19̂ 8.
W

A N:

t Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68

te

's-GRAVENHAGE.



.674»43 O.P.S.J.

0 & 27SEP194B

AP)/
Hierbij doe ik: u een a

toekomen van "De Barometer",no.2,uitgave
van de Lendelijke Leiding der Ü.P.S.J.,
naar de inhoud waarvan ik: U moge verwijzen,

Utrecht,25 September '1943.
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Uitgave van de
Lsnd. Leid ing
der 0.7.S.J.

Verschijnt wekel i jks .
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no.2
Corr .adres
AdmireIengrecht 96,
Aras terdam West .

van de O.P.3.J.
te Mokum.

Gjoede_weersverw?ichtingen! ! ! !

Wegens ernstige meningsverschillen
ven de wetenschappelijke s tja f zi jn
wij niet in atast U een vclledig-
weerber icht te geven.
Het personeel staat namelijk op 't
standpunt dat geld belangrijker is
als weerber ich ten terwijl d/e direc
tie zich slechts meent te noeten
bezig houden met el of niet ver-
sch i jnen van zekere grijze "Kaart"
vlokken,ter ondersteuning vsn
haar standpunt wijst^ zij op ds be-
r ichten die zij van haar landbouw-
kundige medewerkers ontving:De ak-
kers van het "Kroon"-doméin drei-
gen uit te drogen.

Naar wij uit betrouwbare bron hebben vernomen heeft het Departement van
O . K . W. een subsidie aanvraag bij de O. P. S. J. ingediend.
NP langdurige besprekingen bleek ten slotte,dat de 0.?. S. J . als voorwaarde
de vervanging vsn de minister door een O. P. S J , 'er had verlangd. Tevens
toonde zij zich niet ongenegen ook het ministerie van Financien onder haa:
hoede te nemen en wel door één harer ta lr i jke geldgoochelaars .De minister
meende echter nog een ^spellet je te kunnen spelen door zi jn vertegenwoordi-
gers riear Groningen en de Zaanstreek te s turen. Het zal naar men ons in de
phr tementa le k r ingen meedeelde van de houding der Zaankanters en G-roninge:
en bovendien van de grote de aassameeting in gebouw"Je Kroon" afhangen of
de minis ter voor de rechtvaardige eisen der 0. P. 3. J. zal z-wichten.

Aan jullie de dsad.
Om kracht aan haar woorden bij te zet ten overhandigde zij de minister de
volgende c i j f e r s :
Afdel ing stand vorige week stand deze .veek

1 )Utrecht
2)Den Heag
? )Hot terdem
4)Gooi
5 ) K e n m . l a n d
6) A m s t e r d a m
7)2aans t reek
3)f}roningen
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f T it de T E L K A II E P,,

Het Nationale record ven
niet gebroken, hij slaafd
eigen record van P. 40. 50
hier weer een poging toe

Leo Eoest,verd ook. deze week nog
er deze ',veek nog niet in zijn

te verbeteren. Volgende week zal hi;
wagen. Den Haag heeft hem uit erken-

telijkheid voor bewezen diensten tot £en.nin.£meesta.r verhevet
Den Haag meldt nog twee harde werkers en wel Gerrie Peters
met p. 11.- en Gerrit ven Praag met i1. 9. 25

Oor van Di jk en Johan van 'Biemen brachten het deze week re speeti«
velijk tot P.33.57 en P.?2.55.A
Rot te rdam rneldt sis lijstssnvoer-ster Annie Bier met P. 14.25

In Kennemor l iBnd deed Riet je ÏTprdholt een~~aa*rïval op het plaatseli;
ke record vs n r.Henriet e lTijdam"'zij kwam echê]tr niet verder ds n de
tweede plaats met P.13.65.
Onze excuses aan hen die van de week overgeslagen z i j n , w i j deden
slechts een greep.
Volgende, week komen ook de kaart spelers aan de beurt .

DOE JE BEST DUS.

In een interview dat den Heer van*Biemen(de
k ran t en Koning)ons toestond,deelde 'hi j mede
hij van plan wss,na deze sctie z i jn bedrijf
voort te zetten. in
( R e d . ) De beurskoers z i jner aandelen is nog steeds s t i jgende
lijn en noteerde heden reeds

J-v.
bekende Amsterdamse
dat:
op de zelfde voet

32.55.

BINNENLAND Het
Het

in den üosten
overal.

daghet
(van onze speciale correspondent)
In het Oosten der sted Amsterdam heeft de activiteit der u. P. 3. J
catsstroph&le afmetingen aangenomen. Geen mens v/aagt zich meer
zonder noodzaak op straat, om niet het risico te lopen door een
lastige blaag mishandeld te worden. Slechts het bezit van een kaa
of de materiële symphatie uitgedrukt in geld waarde geeft de be-
woners een vr ijgeleide. vïij raden de ^osterse woestelingen san ee
ieder die zijn symphatie heeft uitgesproken met dit streven, voor
taan te voorzien van een zogenaamde folder a P. 0.10.

/DVEHTENTIES:

HEDEN GEBOREN:

Woecie (Werkersploeg üctober Conferentie)
dochter van Lievrouw en tlijnheer Amsterdam

Wij hopen,dot onze spruit een -waardige aanwinst
voor onze O.P.J.J. familie zsl worden.

r



INLICHTINGENDIENST
GRONINGEN.

No.
/ "

R A P P O R T .

In verband met de inhoud van het schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te ' s-Gravenhage, d.d. 30 Juli
1948, No. 37611, betreffende het verzoek om inlichtingen
omtrent de "Organisatie van Progsessieve Studerende
Jeugd", (O.P.S.J.), kan, na een uitgebreid onderzoek,wor-
den gerapporteerd, dat van het bestaan van een dergelijke
organisatie te Groningen, niets bekend is; OOk niet in
doorgaans zeer goed ingelichte kringen.

Ook is niet kunnen blijken dat het blad MDe Poort",
voor zover het tenminste per post wordt verzonden, te
Groningen wordt bezorgd.

Mocht t.z.t. blijken van de oprichting of het be-
staan van een dergelijke organisatie, dan zal daarvan
rapport worden opgemaakt en ingezonden. - - - - - - - - -

Groningen 5 October 1948.
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A f s c h r i f t

ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD

Secretariaat:
L. de Jon£,
Admira lengracht 96,
Arasterdam W. A m s t e r d a m , 2J September 1948

Geachte Ouders, Pleegouders, Voogden,

Het is voor de eerste keer in het nog zeer jonge leven, van
onze organisat ie , dat / / i j ons direct tot U, ouders , pleeg-
ouders, voogden en?,, r i ch ten .
Er bestaat vanzel fsprekend ook tussen U en ons een zekere
bPnd, hoewel ven f -nde re aard als tussen de leden onderling.
Natuur l i jk heeft Uw zoon en/of dochter U wel eens iets ver-
teld over de O .P .S . J . en ook over onze huidige act ie , die op
9 en 10 üctober uit zal monden in een grote onderwi js confe-
rentie in Amsterdam

In de bi jgaande folder zult U een en ander over deze kwestie
kunnen lezen, zodat ik hier niet in herhalingen zal vervallen.
Ket zal U duidel i jk z i jn , dat de verwezenl i jk ing v?n onze ide-
alen veel geld kost. En "veel geld" is nu juist iets wat wij
niet hebben. Daarom riemen wij de vr i jheid U uit te nodigen
ons werk door een geldelijke bijdrage te s teunen.
Het h ierb i jgeande Ri jksgirobi l je t zal nu waar sch i jn l i jk wel
voor zich zelf sprekéTi.,
Helpt mede ons "Appel Studerende Jeugd" tot een groot succes
te maken.

Met O .P .S . J . groeten,
lucas de Jong,

(secretaris)

L. de Jong, rekeninghouder no. 13500 bij het Girokantoor
der Gemeente Amsterdam.
Op diens r eken ing kunnen gelden worden gestort onder v j r -
Hield:ng Letter Z. no 1?2, wegens: b i jdrage c o n f e r e n t i e .
Stort ingsformulier was bijgevoegd.



„Inlichtingendienst l Delft,16 Cctolter ,1948.
D e l f t - , / « • ' ~t> L-~'.

No . 734/48

Kaar aanleiding van het schrijven dd.30 Juli 1948,Ko.37611

,betreffende O.P.S.J.,bericht de I.D.Delft het volgenc

In het begin van Üctober 1948, werd door de Posterijen bij

de Secretaris van de Schoolvereniging van de Gemeentelijke

H.B.S.te Delft een fcrief bezorgd,welke brief een uitnodiging

bleek in te houden van de Organisatie van Progecsieve Stude-

rende Jeugd,om op 9 en 10 October 1948 aanwezig te zijn op

het te Amsterdam te houden congres in een der zalen van Hote

de Kroon Rembrandtspleifl. 17 te Amsterdam.

Van de zijde van de leraren noch van de zijde van de leer-

lingen van de H.B.S.te Delft is volgens verkregen inlichtina

gebruik gemaakt van deze uitnodiging. Van enige activiteit

onder de leerlingen en leraren van de genoemde school is

niets kunnen blijken,terwijl ook oaAoMTt het orgaan "De

Poort" voor zover is kunnen blijken nimmer te Delft is ver-

spreid geworden.

I.D.Delft

Aan de Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst

te

1 s-G-ravenhage



BEVERWIJK

)nderwerp:
Bericht op schrijven d.d. 13 Ootober
L948 Ho.40791 Betreffende 0.P.S.J.
somarkamp.

In antwoord op nevenvermeld schrijven wordt wid»g*-
doeld, dat alhier geen activiteit merkbaar ia Taxi da 0,P,8
J* Er zijn alhier geen personen belcenü. die bij deae bewe-
ging sond^n ."5ijn aangesloten.

Van verspreiding vaja liet orgaa?». !|De Poert14 is in deae
gew««nte nimaer iets gebleken, aodat U dezerzijds niet in
liet "bezit kan wordsn ge at^ld van de numniei-b l tot en met 4
van dit orgaan.

Beverwijk, 18 Ootober 19*8,

I.D.
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,r , . 260CT.1948de ,leer : .loofd van do vöutrale /öiljL^^öiaaüLiaaal
üö, tö 'a — jr r u v o a *i u

Onderwerp : u.j.1. >.J,-zo^iOi'js.a^p t a Lernels.
Aatwoord op : uw aciirjven d.a. ll-9-f4ö, ao.40791f

s üaar aanleiding van Uw boven aangenaaid scnrgvan
ik de eer J net volgende te

uet in uw jcnr^jVöu oeaoelde ^oaerKamp vunwe^e d@
vun » ro^reaaieve jtauerende Jeu^ü ^o,j.-» j.J«)

war d van 17 tot an uet 24 Juli 194ö ^a^ouden in aa
van

37 iOËuuiólyke deelnaaera aan net ü.a-np waren In
ae uor3töeno-3aae on ae 24 vroa\vel.jite aööln^amsters in de
andere booraer^j ondertiööracnt.

Ja Iö9l"t-jd van de dtföluöaera en deelneorustora aan
dit kaaip varieerde van IJ tot on^evwer 27 j

i.a.apleiaer

en kronen in üet ktuap d
net

ae A.aapweajE, ia nat coioiuuniütijcna «Je-,
lid a.i;«. •.rJitx:i.jkL.f aie vól^ana hodeaelintjan vun enige drfal-
uaaerj ae werjtel jJto luider van da
•j.ï. t* J. waa, twee uut, en in aet «.auip gevvoeat en ueeft toen
de d -.-alueiaers erin^le aaien tos^o sproken.

^ van ae daalueiaers aari net kamp ia,
g vvera 'gerapporteerd, jtdeaa correct geweest en nad aan de

overwegend Jnriütel.jke uevol^iu^ van pluata en streek
uanatoot e

'/eraere personalia van de dïiölneiuars jtaan niet
ter DvidCiiiii^iiiö aangezien de v'eroraeaing op de ü.uapeerüoer-
aerjen in ae ^am^eute Oi.- Ji dvjrs*. in ae aciana vku^uatua j»l.
in werüin^ ia getreden*

, voornoamd, ji.jn ^iri^jtel jk-
:iic»toriticn ^eoriunt^^rd en ko^üt^rea ^an ayuputjciie voor at
üo^^aaiaiae, üoaat naar üijri Liö-iin^ Vör:o5Taiii^ van .iun volle-
aiö» p^rjonalia ^evoe0"el.jk ac-itörv.ö^ö xLoüi üljven»

/driüoeael jk «varen. z_j vooraiön oaü^jwend .^et ae po-
litieke oriSut'jriu^ van ae ^.^L^ö^ir^ c.tui u



11 November 1948

I. D. Amersfoort. *

Onderwerp: 0.?»S*J

h

*̂

Beantwoording van Uw schrijven d. d. 30-7- '48 "o. 57611
M f'-'1' en Uv/ rappèl-schri jven d.d.3-ll-'4S No»37611.

Maar aanleiding van Uv; hierboven aangehaald scnrJ
*'"'•• ven,::iogen wij U berichten , dat in de gemeente Amersfoor
"*~- tot op baten geen activiteit van de O.P»S.J. is^ \vaar-

, .„ genomen.Cok zijn er geen inwoners dezer gemeente beken
':& die tot deze organisatie behoren.



(n-.rsSï ;4iï.,i ,,-u^.u Blaricum,22 Juni 1948.

lJo.il/'48

ie r voldoe,ning,aan Uw onderschrift
dd.9 Juni 1948 l\o.!59 • PERSüuHLIJK, heb ik de eer
UWeledelgestrerge tbeleefd het navolgende te rapporteren:

Uit het ingestelde onderzoek,als be-
doeld in Uw aangehaald onderschrift,is niet gebleken da i
er gedurende de Paasdagen te i-ortenhoef een "Paaskaup"
zou zijn gehouden door de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd(O.P.S.J.).

- • 'J-erHirende de Passdage n vraren het alle
•individuele- t rekker E die de Jeugdherberg de "Karekiet"
t^'Kjjrtenhoef bezochten.
* N Ook uit andere oastandigheden is nie'
.^bleken dat er te Kortenhoef eeri"PafiSkanpu is gehouden
<Tö-jr de "O.P.S.J ."vo^rno--!md.

Ji'el i u in het tijdvak van 2 t/a 4 .;'--
pril 1948 maeröönoeade Jeu^dherberg te i>-orteuhoef be-
aooht düor de "ü.P.S.J."

Deze urbanisatie tstond onder leiding
van:

In totanl bestond da "O.P.S.J."Bada-
rend e het varblijf in di<3 Jeugdherberg van 2 t/iïiT4 Apri'
j.l. uit,, 22 mannelijke en 18 vrouwelijke pe r sone nieren
ds3ls stu"3~ente£n), leef tijd variërende tussen 16 en 20
jaar.

Br is tijdens het verblijf in genoem
de Jeugdherberg door 5én der deeln~:'aers (naam onbekend)
een inleiding gehouden over het ond.er-.verp :"rauziek, jeuy;
en gen rienschap. "Over politiek werd niet gesproken.3r
werd ?en geneenschappeli jke maalt i jd gehouden,v/aarbi j
de zaal van de"3"eugdherberg" enigszins,vooraf,v/as ver-
sie r d..

Voornoemde leider ,wilde nog
v/el ean "Paa ska mp" houden c ,q .Paaskampvuur.

De "r,ioeder"van de Jeugdherberg stond
dat niet toe.

«Jok lag het in het voornemen van de
voornoemd,hi j gaf dat te kennen,on t i jdens het

verbli jf in ce Jeugdherberg,over "politiek"te spreken.
Het spreken over "-politiek^werd even

•nis G D o r de"'j;qeder"va_n de Jeugdherberg" niet toeges taan
Voor zover bekend, i s er dan ook in

ge ze. menl i jk verband,niet over politiek ge bpro keuzin ge-
noer.ade jaugdherberg.

Uit het onderzoek is verder niet ge-
bleken dat de "0.P.S.J."op een andere pla..-.ts buiten de
Jeugdherberg te Kor t enhoe f , s en g^zaaeli jke bespreking
heeft gehouden aet een al of niet politieke strekking.

-,, TT , T • Wr-.p.rvan naar v/aarheid is opgemaakt
H £ ?;j +„„ï . °f + dit rapport , geslote n en get-ikond te Blaricura op 22 Juni' i ' -ur ie tbc Oi.niiG t i r.,,-. -. , . , .
,^ - . . , . . , , . ̂ . 194o. ^e üpperwacntmeeL.tar
ir ü3-3kspolitie ->' „„,.„„„.,,^_^



Gewest Amste rdam der ;xi;jkspolitie.
District amsterdara.

iio. 159/111.
töersoonlijk.

w ' l

Gezien en in enkelvoud doorgezonden aan het Hoofd C V D .
te 's-Hage, üulks In antwoor.ü op schrijven du. 8 Juni
1048 t üo7sö9£4,' , betreffenae raaskamp ü.r .£. i) .
te Kort.enhoex .

Amste rdam, £2 Juni 1948,
De jjirigerenü Officier van
i-tijkspol i t ie be klass/é"

; Distr ic ts-coff lL&ndanV,

b .a.

O f f . t o e K e v .



INLICHTINGENDIENST
H I L V E R S U M ^

Ho. I 36.
Hilversum, 29 Juni 1948̂

30JUNI-1948'

Betreft! O.P.S.J.

Antwoord op öw schrijven d. d. 25. 5. 1948 ,No. 35895,

liet betrekking tot bovenvermeld schrijven bericht d
Inlichtingendienst te Hilversum, dat in tegenstelling met
het berichtje in" de Waarheid" van 19 April 1948, in het
Gooi- en Bemland tot op heden geen Organisatie van Progre
sieve Studerende Jeugd (O.P.SvJ.) is opgericht*

In dit verband kan echter wel worden medegedeeld, d
daartoe pogingen zijn aangewend en dat er enige malen in
perceel Eekhoorn straat 11, te Hilversum is "vergaderd* , w
bij kinderen in leeftijd variërend van 13 tot 18 jaar teg
wocrdig waren*

De personen, die tot de oprichting van de O. P. 8. J,
het Gooi- en Eemland wensen te komen zijn genaaznd*

Indien in de toekomst tot oprichting van de O.P.S.J
te Hilversum wordt overgegaan, zal daarvan door de I»D, t
Hilversum aan U bericht worden gezonden overeenkomstig de
U is gewenst»

Verzonden aan het ̂ oof 1 van de Centrale Veiligheidsdit
Javastraat 68, te s»Gravenhage*



ilioht inge nd ie nst
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

£r.A/2ATr 5 09'48

Bijlagen:

Bericht op schrijven No

Onderwerp:

Hi
van een tweetal
voor Progressie
haar georganis?

Te
werd medegedee]
0.P.S.J.-leden
rapportC/2 no t
den medegedeeld
verband met 4e

De V

de Heer Hoofd ^
Centrale Veilig
Javastraat 63,
's G- r a v e n



A f s c h r i f t

OR&ANISATIE. VOOR PROGRESSIEVE STUJ3HEITDE JEUG-D

Afdeling Kaapcomaissie.

L.S.

Uw zoon of dochter gaat weizicht naar het Zoaerkarap
van de O.P.S.J. In dat zoaerkamp wordt gezwommen, doch
uitsluitend door aensen, die daarvoor toestemaing hebben.
Het vvater is vrij ondiep, zodat het vrijwel uitsluitend gaat
oa mensen, die om gezondheidsredenen niet aogen zwemaen.
Vult U zo vlug mogelijk onderstaand strookje in en stuurt
U het op r.ac-r Sylvia Sluyter, Oosteinde 26 Amsterdam ?
Ouders van Amsterdamse leden kunnen het ook inleveren op
de ouderavond van 5 Juli a.s.
Als het strookje niet teruggestuurd wordt , beschouwen we
dit als een zwemverbod. Brengt Uw zoon of dochter dus
niet in ongelegenheid door dit geval te vergeten.

Ondergetekende
Adres
Vader/aoeder van
verklaart er wel/geen bezwaar tegen te hebben, dat zijn/
haar zoon/dochter in het O.P.3.J. kamp aan het zwemmen
mee doet.

Handtekening



A f s c h r i f t

K.C.1
2.V./F.V.

Vrienden, vol verwachting klopt ons hart.... Het is een oud Sin-
terkla^aliedje, maar we hebben ef wel eens aan gedacht, toefde
eerste voorbereidingen voor het kamp achter de rug waren en we
voorlopig niets anders konden gaan doen dan onze handen op onze
buiken leggen en op deelnemers wachten. Maar onze harten hebben
niet voor niets geklopt: de deelnemers zijn gekomen! Het aantal
dat we verv/acht hadden, is er, raaar nog steeds is er plaats voor
enkele tientallen mensen. Je kunt je dus nog opgeven, maar van nu
af niet meer aan je afdeling, doch uitsluitend aen Sylvia Sluyter,

'< Oosteinde 26 Amsterdam. Stuur een postwissel en schrijf" achter op"
het strookje je leeftijd, je geslacht en welk bedrag je totaal
wenst te betalen (f17,50, f20,- of f22,50). Bij inschrijving moet
je tenminste f2,50 betalen.
Hieronder volgen dan alle bijzonderheden, die je moet kennen!
Wat je mee moet nemen;
De kg ns Je hebt er zeicer twee nodig. Naai er een slaapzak

ven, die je aan de bovenkant een eindje open laat
(zie tekening). Na afloop van het kamp kan je hem
weer open tornen!

Toiletgerei Je weet zelf wel wat je nodig hebt. Neem zo mogelijk
twee handdoeken raee. Dit is echter niet noodzakelijk.

Pyama als je er een hebt.
Extra sokken Hard nodig als er regenachtig weer is. ITeem even-

tueel zelfs een hele verschoning mee. Denk er aan,
dat als je veel bij je hebt, je ook veel kan ver-
liezen.

Bord, jcroeSj lepel, mes en vork. Alles om je eten naar binnen te
werken! Als dit eten heet is, is aluminium niet te
gebruiken. Koop dus als het even kan een emaillen
bord en kroes.

Regenjas ITeem geen witte raee als je een andere hebt.
T rui' of iets anders warrns. Beslist noodzakelijk.
Zwempak
Q-ympjeg. of zo iets. Erg makkeli jk raaar niet nodig.
Zakdoeken Sommigen worden in een kamp subiet verkouden.
?apier en potlood. Je zult wel zien waarvoor.
(rcld " In de eerste plaats natuurlijk het karapgeld dat je

nog moet betalen. Verder alleen geld voor ansicht-
kaarten; voor de rest zorgen wij. Denk vooral ook
om je spaarkaartzegeltjes.

Verder allerlei nuttige zaken als muziekinstrurnenten,
fototoestellen, verrekijkers," voetballen, flora's,
zaklantaarns, reservebrillen, enz.

lot slot liet drama van de bonnen. Je moet nee neme n:
In bonnen In.- jiatura
f-lfc-r-aelk van de bon 300 gr. bot e r
3 ons vlees 400 gr.suiker
1 ons kaas cacao (naar vermogen)
400gr.koek(verraicellibon) thee
4 broden (liefst meer) broodbeleg(bv.appelmoes)

Stop alles in een rugzak, plunjezak of koffer en je kunt op stap
gaan. Hoe laat? Dat komt nu:

-2-
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Ee isgelege nhe id.

Amsterdam

Haarlem *•

Beverwijk

Zaanstreek
_ï*s»

Jen Haag

Amersfoort

Hilversum
Eotterdara

Groningen

Almelo

Zaterdagochtend 17 Juli om 8 uur bij de Zwolse boot
.achter het Centraalstation. Oa precies te zijn: De
^Ruyterkade, steiger B.
Vertrekt taet de trein van 7.55 uit Hasrlem en komt

• :4>ok naar de Zwolse boot.
^Jullie neemt de trein van 7.20 en stapt in Uitgeest
"over. In Ansterdam naar de boot.
Gaat met de volgende t re inrWormerveer 7.38, Zaandam
7.43. Ook naar de boot.
Jullie trein vertrekt OM 7.13 naar Arasterdam. Daar
ga je natuurlijk ook naar de boot.

'Ver t rekt met de trein van 7.00 naar Amsterdam en
gaat naar de boot.
Pakt om 7.13 deselfde trein als Anersfoort .
Gaat met de trein naer Lemele. Vertrek Maasstation
11.29. In Utrecht overstappen op de trein van 12.44
naar Amersfoort . Nogmaals overstappen op de trein
van 13.12 naar Zwolle. Je komt in Zwolle aan on 14.11
en zoekt daar Hie Knaack van de kanpcomiaissie op, die
je verder brengT.
Gaat natuurlijk ook niet met de boot. Jullie vertrekt
ora 12.33 en komt oa 14.25 in Zwolle aan, waar je
eveneens Rie Knaack opzoekt. Kan je haar niet vinden,
de bus naar Ommen gaat ora 14.30.
Vertrekt om 14.42 en stapt in Mariënberg over op de
trein van 15.26 naar Ommen. Ze komen om 15.39 in
Ommen aan waar ze de bus van 16.00 naar Lemele vinden,

De afdelingen, die met de trein gasn, zijn 24 Juli om ongeveer 11
uur weer thuis, de anderen Zondagochtend 25 Juli in alle vroegte.
Zo, nu weet je v/at je weten moet. Denk erom dat van nu af aan alle
correspondentie naar Sylvia Sluyter gaat, daar ik zelf over enkele
dagen al vertrokken ben.
Vertel nog even aan je ouders het adres: J. Ulderink, D-6 Lemele
en dan tot ziens in het kamp.

Freek.

A a n
Je bent natuurl i jk als kampgast aangenomen. Je betaalt zelf op de
heenweg de reis van naar en op de terugweg
van naar Hiervoor krijg je een korting
van fl op je reisgeld. Je hebt al betaald fl en zult be-
talen fl. . . . , zodat je in het kamp nog moet betalen fl....
Gssnopen? Als je er het niet mee eens bent neem dan toch dit bedrag
nee en je kunt in het kamp zelf je bezwaren vertellen.
Onthoud verder het nummer Hieronder sta je geregistreerd
en vele dingen in het karap zullen vlotter verlopen als je je nummer
kent.
Schrijf o o k als de bliksem naar Syivia, als je niet net een grote
ploeg meegaat. Doe je dat niet, dan kunnen we je geen restitutie
van reisgeld geven.
Heb je je wel opgegeven, maar is deze strook niet ingevuld, schrijf
dan vlug naar Sylvia. Vermeld nog eens alle gegev-ns ook hoeveel je
al betaald hebt. Heb je nog geen f.2,50 gestort, dai sta je nog
niet ingeschreven.
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n.a.v. schr van Utrecht,
no 40791

O. P. S. J • -25 one r kamp

Onder verwijzing nanr hot U deaeraijds toefreaonden ov^r^icht
no 7» waarin omtrent de jDrganisatie* van progressieve jStuderende
,Teu<*d mededelingen ./orden verstrekt, heb ik de eer U mede te delen,
cfat blijkens een door deze organisatie uitTe^even circulaire in-
zake de organisatie v^n hot O.P.T».J f—zomerkamp te Lernele (0) , dd. 16
Juli 11. deelnviers afkonsti^ uit ïïw gemeente aldaar weröen ver-
vracht»

In verband m>?t het vorenctaande tao^c ik U verdoeken mij te
wjLllen d.oen be.'icr.tr-n in hoeverre in U-.7 ,<reia'3onle activiteit -van
e O.P. S» J. nierkbanr is, in -v e Ik revel ik /raarn« daaromtrent zal

worden in^rlicht,

Voorts aal ik het op prijs Btellen - indien het orgaan "De
Poort" ook te Tlwent verspreid ;iocht worden - in hot bezit te Bor-
den gesteld van de numniers 1 tot an not 4«

Het Ho;)fd van de
C1SBÏKALE VJi.IIiiaH

namens deze:

Aan de Heer
Com-nissaris van Politie
te

/ .' s-,
/>$*••" • *•' '
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O • P . S « J •-z ome rlramp

t l ' p" * - . J • * *v viiiu- -,'. —--
L-*»" "'**"°°

"\1 September 8.

TTTT
XXXX

n.a.v. 3'.:ïrr. van Utrcoht,
no 40791

Onder ver i.ĵ ing naar Het U deaersijdt; toe^caonörn ov^r^icht
no 7» w"-rin ontrent de jOr̂ e.nisatie van Progressieve B*'-: de ronde
Jeu/td (0«P«S«J.) eni^e Eaê"dedc in?ren w*rdon ver. trekt,""heb ilr. de
"eer'U te berichten, dat als correspondentieadres voor d^elnomers
a?m het 0.P.S.J.-kamp te Lenele (O) werd oprepevens

te Lenele»

3Tk wo -e TJ verzoeken mij -,7ol in kennis te doen otellen net de
volledige personalia, politieke oriëntering en verder v r* n belang
aijnde r?egevens vnn boven.^enoomde, waarbij ik het op prijs stel
- indien mégelijk - tevens te vernamen, v/at U OEitrent dit z iraer—
kamp, dat van 17-̂ 4 Juli ;erd ^ehor-den bekend is of bij onderzoek
bekend nocht wordeno

Het Hoofd van de
CBÏÏÏKALE VBILirrHBI

namens deaes

Aan de Heer Districtsconmandant
der Rijkspolitie
te
2WOLLB. r> -|

WJ A <



Ichtingcndienst"
>MMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

l/2N,5T5'49

(P 1\ W

UTRECHT, den.

fl

15 J u l i ,43

op schrijven No.

A

Onderwerp:

19 JUU1948

ACDf

Hierbij doe ik U toekomen afschrift van
de 1e arg. no. 6 van "De Poort", orgaan van de
Organisatie voor Progressieve Studerende Jeugd.

De Wnd.Hoofdcommissaris van Politie,

de Heer Hoofd van de
*" Centrale Veiligheidsdienst

Javastrast 63,
' s G 'r a y_ e n h a g e.
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Verschijnt wekelijics

Secretariaat
L.d" Jong,
Aduniralengra-cht 96
Amstordam

KAART TOESTAND AF(TTCOÏ;DIGÏ>.

In verband m «t d« bij zond -"r ° toestand i s a e oorspronkplijkp
inhoud gewijzigd. : : ; : . .
De Bilt geeft deze w="*k ge«n wpersoverzi^ht , ZP zijn name-
lijk aan het kaart v.prkopon geslagen.
OPGERICHT KLAVERJAS CLUB -"100

In h«t bi jzi jn van t a l r i j k - f r
,wor4 h«denmiddag,,de opric^tiagaaq^p-van d«= KLAVT!HKj»GCLU3
de 1üG /a getekond.Dez*^ jongp vereniging zi«t kans on thans
re«ds e^n grot<=> Nationale conpetiti» te
JD« voorlopige stand is thans:

AFDALING

1. Utrecht (1)
2. Den iïaag(2)
3. R. dam (3)
4. Goor ( 4 )
5. A. dam (6)

[ T Stand v c
G pin. l lCrtn.

i ~** "̂  >y o \ Q
^ . .. -

Ti^^ T H t:

237. ?Vo : 300 < ?00<? ! 3<

stand deae week
; - U • - -

t punl L l jen. l Krtn.
; -i K.c/1 '• ">7c: orf, \/"^f^c.tJ . 1 5/a' j / 0 . c.o ! jwo ft

166. 7 'o ! 60% 604 336.4^ 166. 7;5 i . 60';$. .
166.7^ : 50;^ j 7G;b 2

• 92.3>S ' 70$ 7ü7$ ; 1

Pol*.
400^'

. ...60?S.

Gtnl .

425^
. 316.. 4?

13.5-.5: - 1 6 6 . 7 ^ : 5C'/5 70'/0 21.35'/
37'-^ '13.09;"$ : 80'^ t20^ •

5 1.6 'A 48. 9 55 , 26.4^ 7 9 . 4 / S ; '82 .8yS • €5^6^82 .8^
G.Kenra.T. (5) 1 55.7$
* , Zaanstr. (7 ) 2. 4'^

zondi

21.4JS
7.1'^

bpri.qht

35.7^! 275.7$ ' 55.7^ : "21.4^ 35. 7^0

—van aanv ai
L — : : 2.4^ 7. VS
ig valn dp acti;^.

[ . . . . . . J J l

19.27C/
100.1?
276.7 '5
••

•Vaar aijn deae we-=k de afrekeningen gebleven van d» afdelingen:
D ?n Ha ag, Ro 11 er d aia, K enn eia erl and en Z a an s t r e «kfp

\Verk oraan, er zijn concurrenten ini/de buurt (G-ooi pn Amsterdam)
Waar blijven verder de kwitanties wan Utrecht ~n h «t ïooi?

'PR^STATIT LIJST.
1. De man met de hoogste gald preatat i» woont d»ae w^°k in•Amsterdan,het

is Oor var. Dijk m.«t ?.55.-
De b°sto kaartverkoper is tot nu to« Keos van d^r 3ro°p mot' 7 stuks.
•Mooie prestati=3 ijijn v«rd^r Martha van 1'alspn m^t F. 11.- 6 kaarten pn
8 foldTs,I.Iari°tj e Zwart n°t 10 .43» 5 kaarten en 5 kaarten ^n 5 folders
beide uit Anist°rdani.I'rarnl de Jontj met ? .7._,5 kaarten «n 3 folders
uit Den plaag.
j? en r / d o Vries uit Aasterdan haalde in één w e «k F. 25.- op.
Gooi meldt o.a/F. 10.80, 2 kaarten «n 3 folders ,N^l van Lith F. 3.-
2 taarten ^n 5 folders.
V/opo i» haalde Vr i jdagavond ^i jn «-^rète prestatie: -=n w «l 11 kaart°n pn
3 folders °n nog p^n onbekend bedrag aan gold.

n



',ïi.j wil "-«n deze maal <="ms or>n paar «rns^ige dingen te berde brengen als wi;
gewoon zijn te dfren in de Bararn^t^r.De geldactie verloopt globaal gezien,
uitstekend. Kaar het totaal aantal verkochte kaarten en ook de folders, bli jj
nog ver/achter bij h<=>t vastgesteld^ doel.
'.Yij zi t"fn er echter van ov ertuigd, dat vel» lederï die wel .naar de confer^nti
gaan nog g^an kaart gekocht h<=bb«n,dat cok vele nie.t-1 eden, wel bploofd heb-
ben dat ze e «n kaart zullen kopen, maar dat nog nie-tfverwerk elijkt hebben.
V/at we dus gaan doen is het volgende: - '
De komende e week is de "Kaartweek" ieder die naar de conferentie gaat koop"
e»n kaart en rekent die ook af.
"ülke afdeling houdt óori werkavond, waarbij sp°ciaal kaarten verkocht worden,
Zoek allemaal je geheugen na of er geen kaarten bij jou te v er schimmel en
liggen! ! ! ! ! !
Zorg dojv dit allesjd^at volgende week de 1-00>& kaartverkoop bereikt is. Ga
verder vlak voor de conferenti<= alle niet*.l°den conferentie gangera nog
even af , om ze er aan te herinnereii.

OVÜR D1!

1. Alle bezoekers van de c o nf er en t i-e die "van bulten jünsterdam komen, wordi
ö«=n slaapplaats in Amsterdan gegarandeerd.

2. Alle leden krijgen 1/3 van hun reisgeld vergoed (wordt op cle confe-
rentie uitbetaald) , dit geldt dus niet voor de niet-O.P.S.J ers.

'.Villen de conferentie gang°rs eraan d<=nkr:n,dat door Amsterdam slaapplaatsnr
werden ingpz<»neld, naar de hand van binnenkomende gegevei s ait het land
(niet waar Amst ordam"-',)
Wacht dus niet t<= lang anders mc-at j e m «t drie man in één bed slapen.

BERICHT. ' ' . - • . l • ' • ; •
H ^ t p H . B . h°eft in zijn "laatst^ zif t ing besloten ora voor het o v. er bly v' end e
geldPd^ actie a«n sanatorium te bouwen.
De minister dealde in antwoord op de aanvraag voor de bouwvergunning 'mede,
dat hij allean nog maar kaa=rne bouv.'v^rgunningen uitgaf. Wie richt nu e««

O.P.S.J. legor op?
Nog twee w<*ken en dan zal "de
Kroon uitpuilen.
De laatste Barometer wordt natuur-
lijk iets bijzonders. , Villen alle
afd.voor oopy zorgen.
Over de innam e v'an het materiaal

,_ „ n _ ^«„.,„0 volgen in de volgende Barometer
^o ais picaobO vprdoro «PgnvRris .
onze kaartver- G °
kopers zag.

".Villen de afdelingen bericat sturen met w°lke trein
zij aankomen, dan worden si j door e°n

gidü van h«t/ Station gehaald.
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Onder v i js-'lulp-Actie

9 Septenber
xxxx
xxxx

n.a.v. ïïhhr. van Utrecht
no 41317 .-

In nummer 6 van nde Poort*, tiet orgaan v?<n de "Organisatie
voor Pro/?resoieve Studerende Jeufrd" wordt in eon uitvoerig ar**
tlkel ge - v e:3 en op de bevoorrechting van het byzondore onderwijs
ten opzichte' van het openbare en op het slechter worden van/ net
Middelbaar Onderv/ijs. In vorband daarnede' hebben - nldus hét ar—
tikel - "de studenten de koppen bij elkar.r re s t oké n en een groots
plan opgezet". Het artikel luidt dan v/oordel ij k verdors

da/ren later ;/erö de ondervijs-hulp-actie ((HA) gesticht
"De directeur van de S-jarî e HB • te Amsterdan (De eerste 5—
''jarige) na-i het voorzittersclmp op zich. "Sen k'oin comité v«M
"enxhcraoiaste werkers be^on aijn moeilijke taak. Deae groep
"voorstanders vnn het openbaar onder ?i.js besloten het p«il ran
Hhet onderwijs te /*aan verhogen. Imraera, de verklaring •nut
"rectoren en directeuren sprak indertijd: "de oit^atie bij ons
"Middelbaar Onder-.vijs ia nu zo geworden, dat de Scholieren aft
n:\'in oindexa^en nie4; met vruci-vt de universitaire studie »ul—
''Ion 'kunnen volden". Dit is het ryrote «ravaar, dat het Heder-
"Inudne volk, haar cultuur en naar v/,?tem3chapf bedreigt door
"de v -rolechterinfl; vo.n het ondnr ijs. Dat '>erd y-rstoan door
"da Onder ijs Hulp Actie. Na. schooltijd '--.vanen ut ident«l om
"I3i:n . ;on*rere collega's <iie esns ook op de collf',"e")anlten hopen
n'vC ritten, bij te werken. ledsj'e '.veox '-raven z±: hun rrije
"tijd aan de.'ia belangrijke taaie, Een groot aantal scholieren
M:iaakto v-^n deze ^ele/renVriid ê b rul k hun rapportcijfers op te
"halen. De ,50 Onder vijs Hulp Actie is een positi^vo bijdrage
"f^eword^n in h-? t kader v^n tle v rdedi^in,^ van het openbaar
"o;idezv 'i ja. 2ij is ooït oen aankln ht tegen het h idige onder»
" vi.isbeleid. Een alarrakloki die allevoorstander.--- van het open-
"baar onder vi ja tesa;aen rospt»
"Ben gesloten front van vooruitstrevende Btxiclenten en
"ren, leraren en onrier.vi jaeris kan hierop slechte het goede
"ant /oord aijn.

Torens

- aal -
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te



31 7

zal IV: daarbij gaarne vernenen of TI iets bekend is of bij onder-
zoek ia kunnen blieken ontrent een evon*:u< Ie politieke achter- '
«rrond van deze ac~ie.

Het Hoofd van de
CEHTKAJuE VüILI^Hl.IE

namens deze:

O

O



Inlicht inge nd ie ns t
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT UTRECHT, den 1 September

Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

Dan

Onderwerp:

19 48

Hierbij doe ik U afschrift toekomen
van een folder, getiteld: "Wat wil de O.P.S.J.?",
betreffende de op 9 en 10 October a.s. door ge-
noemde organisatie te Amsterdam te houden con- i
ferentie. Afschrift van het ontwerp urgentie-
programma O.P.S.J. is U toegezonden bij schrij-
ven C/2 no 413'43 d.d. 7-6-48.

De Hoofdcommissaris van. Politie,

Aar, de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 63,
's G- r a v e n h a g e .



A f s c h r i f t

Prijs 10 et.

W A T D e Organisa_t.lg_.j^aa-_Exja^i&ssieye Stu4erj.ndg-
Jeugd~Teind 1947 te Arasterdam opgericht)

W I L brengt scholieren, studenten en jonge (stu-
derende) kunstenaars samen, die bereid zijn

D E hun krachten te geven voor de verdediging
en verbreiding van de Nederlandse Cultuur
en Wetenschap. De Organisatie verzet zich tegen

u. . r .b .d. f de huiaj_ge aftakeling van het Onderwijs en
voert str i jd voor een democratisch onderwijs
dat toegankelijk is voor iedere jongen of
ieder meisje met de nodige capaciteiten, onge-
acht zijn of haar finantiële positie.
De O.?.S.J. streeft naar ontplooiing van een
vrije wetenschap, wier resultaten onmiddellijk
worden toegepast en ten goede komen aan alle
delen van de bevolking.
De Organisatie doet een beroep op de studerende
jeugd om samen met de werkende jeugd de Neder-
landse democratische vrijheden en tradities te
verdedigen tegen iedere vorm van buitenlandse
inmenging.

APPEL STUDERENDE JEUGD

De jr ga n i sa t ie van... JPxagre aaiey.fi;._ S tude r endg^Jg u gd ..rxrgaai-
seert op 9 en TÖ OcVóber. ,in,,^e.bou.W-..Pe, Kroon, Hembrandtsplein
te Amsterdam,.,.een grote,_cqnfer.eritie van otiderwïjskracTiten, 'scho-
l-le-TB"n,""s:tudenten en jonge kunstenaars over de toestand, waarin
het Nederlandse Onderwijs en de Nederlandse Cultuur in het al-
gemeen verkeren.

De organisatie verzoekt iedere belangstellende kennis te
nemen van deze folder en de conferentie in October te bezoeken.

Een klas zonder leraar of onderwijzer is geen klas; en
toch zijn die klassen er. Helaas is hun aantal zelfs groot.
Wanneer een leraar-invaller gevonden wordt (b .v .een student)
kan het onderwijs , zij het ook gebrekkig, voortgang vinden.
Zi jn er vele van deze onbevoegde leerkrachten werkzaam bij het
Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs ? Ja. Op 1 October 1947 waren
het er meer dan 700.

En als deze plaatsvervangers er nu niet z i jn . . . . ?
Op dezelfde datum werd in 166 vacatures niet voorzien!

• "" * *" • "" •

Sen klas mét leraar of onderwijzer , maar z o n d e r
klasselokaal is óók geen klas! Ook hun aantal is groot. In de
herfst van het vorige jaar was er een tekort van 77 Middelbare
scholen, terwijl eenzelfde aantal dringend vernieuwing en uit-
breiding behoeft. (Het gebrek aan Lagere Scholen is nog veel
groter; het bedraagt 500)

• ̂  • "™ * ™" *

Hoe zit het nu met die leraren e_n. onderwijzers en waarom
worden er niet meer scholen gebouwd? Wj moeten vaststellen,
cfair~~fre periode van verwaarlozing en aftakeling van het Neder-
landse Onderwi js , die op 15 Mei 1940 begon, nog niet is afge-

_sloten.
Met grote ernst constateren wij , dat het aantal scholen,

-2-
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dat na de oorlog gebouwd werd, veel te gering is om aan de
enorme behoeftg te voldoen^ In de eerste negen maanden van
het vorige jaar b.v. gaf de regering slechts 2,3 raillioen gulden
uit voor de bouw van _scholen, terwijl zij in dezelfde periode
bijna het tTenvoucf bësTeedde aan de bouw van kazerjnejs in ons
land "Mét bezorgdheid wijzen wij tevens op het ge breit van
TëTarenen onderwijzers, dat nog steeds bestaat, ondanks de
laatste salarisverhogingen, en daarnaast ook op het ontzag-
lijke tekort, dat dreigt te onstaan, wanneer in het bijzonder
de Lagere Scholen over enkele jaren overstroomd zullen/löerT
een enorm aantal leerlingen, zoals wordt verwacht in verband
met het hoge geboortecijfer.

De moeilijkheden, waarmee de onderwijskrachten, vooral
in de kleinere plaatsen en op het platteland, te kampen hebben
(grote klassen, lange werktijden) zijn mede oorzaken van het
gebrek aan belangstelling voor het vak van leraar en onder-
wijzer.

• ™" » * * ~ *

De oorzaken van de noodtoestand, waarin zich het Onder-
wijs bevindt, is, dat dei regering; hieraanujbe ...weinig ge ld be-
sj^ejjjit In 1939 bêayb'e'g de post voor Onderwijs Kunsten en
f75teflschappen nog 16,1$ van de totale Staatsuitgaven, in 194-3
was dit bedrag geslonken tot 7,4$ van het totaal!

Men houdt ons voor, dat Nederland te arm is om aan de
behartiging van z i jn culturele belangen m e e r geld ui t te
geven.

W ij weigeren dit te geloven, zolang de uitgaven voor het
DeparTë'ment van Oorlog en Marine in 1943 niet lager, maar h Q .g,
z i jn dan inL_iJ39_. H 7.9$ Tn 1948 fêgen i?,2?i in 1939)

Wat is het, dat ons beweegt dit alles te schrijven?
Waarom hebben wij eigenlijk een O.P.S.J.?; waarom heeft die
organisatie een urgentieprogramma, waarin een aantal belang-
rijke wensen en eisen op onderwijsgebied geformuleerd zijn?

Wel, hierom: Er v/ordt een heleboel gepraat en geschreven
over ...."het onderwijs". . . . Uiteindelijk draait het bij al
deze beschouwingen om óns, scholieren en studenten. Y/ij zijn
het, die door het leren van lezen, schrijven en rekenen, boek-
houden, algBbra, scheikunde, Engels, Latijn, Frans en nog een
massa dingen meer, de nodige kennis vergaren om in de maat-
schappij naar onze vermogens werkzaam te kunnen zijn.

Is het dan een wonder, dat wij bij elkaar/willen komen om
de problemen te bespreken, die beslissend zijn'voor onze toe-
komst? Kan men het ons kwalijk nemen, dat wij ons beraden b.v.
over de vraag, waarom slechts 50$ van de leerlingen van onze
Middelbare scholen het einddiploma behaalt, waarvan dan nog
de helft na te z i jn blijven zitten ?

Hebben wij niet het recht , ja, de plicht te spreken over
het feit, dat slechts 2,0$ van de gymnasiasten en 7,4$ van de
H.B.S.-ers uit arbeidersgezinnen komen?

Daarom doet de O.P.S.J . een beroep op jou, jonge Mulo-
scholier, om deel te nemen aan de discussies, die op haar grote
conferent ie in October zullen plaats hebben. Zij roept jullie
op, gymnasiasten en H.B.S.ers , niet ons van gedachten te wisse-
len over de vraagstukken, die ons allen ten slotte zo na aan
het hart liggen. De organisatie richt zich tot U, Nederlandse
studenten, orn op onze conferent ies Uw mening te zeggen over

-3-
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de democratisering van het Hoger Onderwijs, waarover in ons
urgentieprogramma gesproken wordt.

En ten slotte wendt de organisatie zich/ zeer in het
bijzonder tot U, leraren en onderwijzers. Uw mening over de
hier aangesneden problemen kan voor ons van onschatbare
waarde zijn. Wij kunnen van U, alsmeëe- onmiddellijk betrok-
kenen bij het onderwijs, zeer veel leren. Daarbij kunnen
uitspraken over onderwijszaken door U, onderwijskrachten en
ons, scholieren en studenten, tezamen gedaan, van grote bete-
kenis blijken te zijn.

Daarom dringen wij er bij U op aan ons streven om te ko-
men tot een beter onderwijs te steunen en aanwezig te zijn op
onze conferentie op 9 en 10 October in Amsterdam.

Uitgave O.P.S.J., Secr. Admiralengracht 96 Amsterdam

(Hierbij behoort het volgende toegangsbewijs):

ORGANISATIE
VAN PROGRESSIEVE
STUDERENDE JEUGD

A P P E L STUDERENDE JEUGD

CONFERENTIE OP9 EN 10 OCTOHEH a. s. in
gebouw "De Kroon", Rembrandtsplein 17
te Amsterdam. De zittingen worden ge-
houden Zaterdagavond om acht uur en
Zondagmorgen tien uur.
Einde der conferentie twee uur.
(Gebouw "De Kroon" te bereiken met de

25 cent tramlijnen 5,9,16,24 en 25).



11 September 8.

B. 45417
een r-.";,;•. hr. v-n ••;417

Ille IIIc 3

xxxxxxxx
n.--, .v. i;-hr. v-m Utrecht,
no 4 :41 7

O.P.S.J.

Hierbij heb ik de eer U afschrift te doen toekomen van een
foldor, getiteld:MWat vil de O.P.S.J.?", betreffende de op 9 en
10 Oetober a»s«, door genoemde organisatie te Amsterdam te hou-
*den conferentie.

Ik :joge U verzoeken mij - indien ao^elijk - een verslag
over dit congres to willen doen toezenden.

Het Hoofd van de

nariens deze:

Aan de Heer
Hoofdcomriissaris van Politie
te



2 no.664 O.P.S.J.

Hierbij doe „ „„„. „^-^. .^—-
toekomen van "De Barometer", uitgave van 'cfe
Landelijke Leiding der O.P.S.J.

O
Utrecht,21 September 1948.

O
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Verschijnt wekel i jks ,
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Uitgave ven de t/TM Corr.adres:
Landelijke Leiding ,''[ \^ Admiralengracht 96
der O.P.3.J. <&•&&-•'' c„r' ' . Amsterdam West.

van de O.P.S.J .
te Mokum.

Goede weersverwachtingen!!

De weersverwachtingen luiden voor alle
weekenders zeer gunstig.
In het .Noord-Oosten van ..het .land .tame- . .
l i jk veel-waarschijnlijk overdri jvende
bewolking.
In het ',7e sten en Zuid-v/e sten. van ons
land een "doorbrekend zonnet je !
Plaatselijke regenbuien in de Zaan- ~
s t reek,met kans op opklaring in de ' /
loop van deze v/eek.

DE NEDERLANDSE STAAT IN ONTBINDING?

Heel Hollö)ad verkeert in een staat ven ontbinding,huilen de pers en de radic
e O.P.S.J . heeft een progressieve marathon-loop georganiseerd,welke 5 weker

lang zal duren! . . ;De f inish vindt op 9 October plaats voor Gebouw de Kroon 1
Mokum.Houd tegen die .yedloop, jammert de pers-houd tegen,zucht te 7 September
tevergeefs onze Ex-Minister Gielen,toen hij r i j en scholieren Gebou\ de Leeuv
zag bestorem^voor een ledenver^ader ing.. . ,V7ie doen er mee aan die gevreesde
progressieve marathonloop?Wel,van allerlei slsgivan ongeduld trappelende
Mokummers . zegev ie rende Utrechtenaren,koelbloedige-voorlopig nog koudbloedige
Groningers, nog slapende Zr:an-en Eeml?nders,fel spurtende Kanif aten, stoere
Hagenesen etn pittige Rot te rdammers .
Na den week cspu.rten staat de stad van de Jom.jr 'an de kop en wel voorlopig
ongenaakbaar! ! ! !
De stfind luidt momenteel als volgt:

Totaal kaarten folders geld
1.Utrecht 245.5^ 2oo i» 175 & 361.5$
3.Rotterdam 95.3# 50 % 30 £ 155.9?=
2. De n Haag A 100. % 53.3 1° 46.770 256.3$
4.Xennemer land ' 40.3^ • 7.'$> H. i» 175.&/°
5. A m s t e r d a m • 36.2d/o 3X .6> 11.2yó 63.9?ó
6.7.3.Groningen -.- Foei!

Semland -<- ,,
Zaans t r eek ! -.- ..
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elden van de dag

.I.Je grootste geldmagnaat is de Hageaaar Leo Roest: in 2 dagen tijd
haalde hij P.40.50 voor de conferent ie op!

2 . A n d e r e geldconcerns liggen echter op de loer om Leo's trotse monopo-
lie te b r e k e n r d e Mokummer Cor van Dijk heeft reeds P.35.-op z i jn lijs

- steen.
3.Twee hot.den vech ten om een been ,denk t Henr^et te Nij (dam,die nu reeds ..,

f .20.90 bij elkaar getrommeld heeft! ' " .!••%. ^
4.Utrecht' kan t rouwens ook trots z i jn op z i jn mannetjes:

Ilja de Mol haalde P. 11.65 op4 Henk van Beek en Fred'Nagel ieder resp.
T.7 .15 en f .6. 50. Bravo,Utrecht '! ! ! _. \

.-> , o^ WILLEN AL DBZE .GELDKONIKÖEN HUN GELUK OOK EENS
s\ , ^ GAAN BEPROEVEN OP H3T KAARTEW-PRQNT ?

(6- :'"Cr' ° ANDERS VEEZEN WE,DAT 3F ZAAL EBT DODE DUITEN
^'-.^ -' , INPLMTS VAN LIST VURIGE, VERHIT TB GEZICHTEN

'>=-> • ' - : VOEDT GEVULD.

i j ,d ie achter de schermen werken . . . .

£<?'<$£:— Vrouv/en speelden in de historie vaak e e n / ,
^ , o beslissende rol schter de schermen "
,:^ . - t ,.In de O.F.3.J.is deze rol toebedeeld aan

•ïj ) /Ms^'-s-x^^ £yp^g.j.e g j_ e - t j e Z w a r t , d i e al het be-
3 J^ ' *'-•-' langrijke mater iaal voor onze conferentie/^ ' f

tikt en stencylt! / • _ x -,',
b'pa * s met baarden treden inliet ge we er l ! i.! ^V ^'•-•VN-^S.-V^J
Da t d e o ud e Gar de het ook nog kon, bewees Opa LIe ie r s, o;ie- aan x'
de organisatorische voorbere iding ven onze Conferent ie meewerk-
te door alle geldlijsten van no ' s te Doorzien.
Da ouderen s teunen de jor .gcren in huris tr i jd, laten wij die
s tr i jd tot een zegevierend einde brengen!! !

; ', \' De PAPIER-KONING is en
S 3 v - ^ -—- blijft:Johan van Die me n.

x _s~. \^ In één week 140 Kilo op-
•'•'•—-^ " * ( / gehaald en omgezet in 14

> rende guldens voor de
, '^'" ":R- x conferen t ie ! !
' • - - • ' ^ 7 IE VOLGT????

~^) r ingend ve rzoek van onze \V_eer-profete :
Onze V e e r p r o f e t e , d i e tevens het beroep van ksartenlegster
u i toe fen t , is niet tevreden met het aan ta l kaar te fT,dEt op
tafel gelegd ,vordt ,
"Geld spielt keirie Eolle /^" zegt zij tot de geldmagnaten
geef mij kaat ten voor de c o n f e r e n t i e , s n d e r s k&n ik geen
Llooi "/eer voorspellen snappez-vous ????



A/2 nc. 6S3M3 _ ,

Kierbij doe ik. ü aTschrift toekomen '
van no. 5 van "De Barometer", uitgave van
de Landelijke Leiding van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd.

Utzecht, 2§ September 1943,
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Conferentie studerende jongeren

over Nederlands onderwijs

Begroting moet
herzien worden

Zaterdag en Zondag jl. 'kwamen drie-
honderd studerend* jongeren uit alle
delen van het land, op uitnodiging van
d« Organleatle van Progreeileve Stude-
rende Jeugd, te Amsterdam In gebouw
De Kroon bijeen. Op deze conferentie
werd uitvoerig gesproken over de toe-
stand, waarin Tiet Nederlandse onderwijs
zich op het ogenblik bevindt,
Studenten, middelbare scholieren, kunst»
studerenden, kwekeUngen en jonge
onderwijskrachten spraken als hun
mening uit, dat het nationale onderwijl
absoluut onvoldoende ia en dat de Neder,
landse regering- niet genoeg aandacht
besteedt aan de belangen van Cultuur

l en Wetenschap.-D* mening van de con-
ferentie kwam/tpd uitdrukking in een
resolutie, dianr VrHe regering op aan-
dringt voor lejOMF 1949 een groter
bedrag aan 'sKqki Schatkist te onttrek-
ken voor andefwUNoeleindan dan thans
Is geraamd,
Het Kabinet/wordt verzocht tot her-
ziening van de ontwerp-begroting over
te gaan. „Speciaal", aldus de resolutie,
„dient «org t« wordsn gedragen voor de
gelijkberechtiging van het Openbare on-
derwijs ten opzichte van het Bijzonder
onderwijs". D« conferentie onderstreep-
te hiermede tevens het urgentie-pro-
gram, dat door de OPSJ ter discussie
werd gesteld. Na de inleidingen op Zater-
dagavond kwamen «choUeren. studen-
ten, jonge kunstenaar» en kwekellngen
Zondagmorgen In aparte delegatie-ver-
gaderingen bijeen om de verschillende
vraagstukken, verband houdende met het
Nederlandse onderwas, te bespreken, i
Tljdena de dtacuasie op de conferentie-
zitting werd medegedeeld, dat momen-
teel Jn Spanje tachtig jonge mensen op;
hun excecutie wachten. In verband hier- <
mede en in verband met de wil tot het
behoud van de vrede in de wereld, ver-
zond de conferentie bet volgende tel«-
gram aan de UNO:
„De Conferentie van Studerende jeugd,
op uitnodiging van de OPSJ op 9 en
10 October te Amsterdam, bijeen, dringt
er bt) de UNO op aan vast te houden
aan het besluit tot het verbreken van
de diplomatieke betrekkingen met
Franco—-Spanje. Veirder dringt de con-
ferentie er bj) d« UNO op n*n de
executie van de tachtig, kort geleden
te Barcelona. ter dood veroordeelde
jonge Spanjaarden, te verhinderen. Zij
doet «en beroep op d* Verenigde Naties
oorlofspropagaada en oortogsvoorbe-
reJdtngen tegen te ga«n en alle mant-
regelen te nemen tot behoud van de

i wereldvred*".
" Zondagmiddag t» half vier werd de

conferentie gesloten. Een, speciaal
daartoe verkozen, delegatie zal de be-
sluiten van de conferentie onder de
aandacht van de minister van Onder-
wtja Kunsten en Wetenschappen, prof.
Kutten, brengen.



A/2 no. 716 «43 OPSJ :t-

Velgno.

11

Hierb i j doe~ ik U en a f s c h r i f t t oekomen T,
no. 4 van "De B a r o m e t e r " , u i tgave van de ui
niaat ie v&n Progressieve S tude rende Jeugd.

Utrecht, 3 uctober 1943.
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Amsterdam V/est.

96

vandaag:
Mooi zonnig her f s tweer ,
f-lleen in het noorden v?n
ons land betrokken.
eind van deze week :
r»iooi conferentie weer ,

Vsndaag geen klaverjasclmbs,geen subsidies eri geen werelden
die ten onder gsan. lvee,vandaag denken we er aan det de confe-
ren t ie nog mr s r een week van ons r>f ligt.

3 n deze gehele barometer zal daar dus aan gewijd zi jn.
l)e komende week verkoopt ieder de laatste kaar ten die hij nog

heeft .Leze week geeft iedereen nog de laatste beslissende ruk .
2 n dan 2»! de U . P. S. J. z ' n ee;rste grote actie hebben gehad.

L! r moet echter nog één ding gezegd worden.
Verschillende leden vro/e'gen ons of we nu niet eer. te volle ze?!

kre^eri . ï . Iask zor- 'en: e v/aar we inkomen ia wel niet
nog ge malvan e l a s t i e k , m a a r . hij is,v;el elastisch en er keenen ei

ke ]. i j k fis t b i j , we i 1 oo. • ' > —
Hier volgt de prestatieli jst v^n der>e week:nfdel ingen gr i jp de

laatste krns en zorg dPt je volgende week boven aan staat:

Afdeling st?nd deze week.stfnd vorige week

Gera. .kaarten fold. steunl. . gem. krt..fold. stl.
Uitrecht (1)
2. De n Keag (?)
J .Kenn.L . (5 )
4 . R 'dn m ( 4 )
5. Gooi ( ? )
6 . A ' d r - n ( 5 )
7.Zeenstr . (7)
S.Groning. (3)

•575.2
166.7

?00 l 400
60 60

55.7 21.4
111.2
1?0.9
S 2 . -
^2 '.4

35.7
50 70
30
65.6

7.1

120
62 . 3

_-_

425 }

276 .*7
21^.5
192.7
100.1
_ — _

— —

46^. ̂  ! ?50 '
224.. 5 140
174.5 57.1
14?. 5 100
1^0.9 i 30
110.2 105.6

52.4 | 42.9
l -TT

600
30

150
70

120
100,
42.
_—

440 50
453.5^
^16.^
260.5jj
192.7/0

ï 124.1;
J 71 . 4____

Er heeft in de vorige ba romete r een ernstige fout ges taan in de ?4
kolornrnme n .Er is n . l . e cn rekenfout gemaakt raet het gemiddelde v«n
R o t t e r d ? m (166.7'a in plaats van 1 1 1 . 2?ó-) : dit is
dit be teken t verder det Gooi vorige week een pi

inmiddels hersteld,
frats ho(:er stond.

Alle: in die zin dan ook hersteld.
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D e n h a a g :
Van de week sloeg Leo Roest alle bestaande records
en bere ik te P .6P .36 (volgende w e e k r e v p n c h e - w e d s t r i j d

k,?. 55 . - ) . I -Care l de Jong bleek goede v e r k o o p t a l e n t e n
resul taa t 12 k a a r t e n en " f o l d e r s . v e r d e r nog ?aul van

7 k a a r t e n .en 5 folders .

K e n n e r a e r l s n d

kaa r t e n en
heef t twee moderne k e n a u ' s, n.l.P.ie ITordholt met

9 fo lders en Henr ie't'te i T i j d s m , m e t 2 kaa r t en en 11 folder

~ werd plotseling wekker , s t u u r d e Jarinie de .3cer .er
op uit die i?,.,10.- b innenbrach t en J k n a r t e n en 3 folders verkocht .

A e r d rn:
d"eed het ook niet zo slecht van de week . Frans

Leve 11 bracht 10 k a a r t e n en 1 folder aan de a ian . Johan ven Biernen
heef t P. 45. -bij elkaar maar hij kletst ook goed;hi j verkocht 3 kaar-
ten en 5 folder s , G-ree t JP T 5f~'.c;rr)n - 3 l A i t voor van,dsa.;; de rij niet 3
kaa r t en en 6 folders .

V7ist je dat A m s t e r d a m tot nu toe F.2'43.?J5 heef t
opgehaald, t e rw i j l de rest van het land P. 260. -ophaalde .Dat Amster -
dam tot nu toe 1?1 kaa r t en verkocht , de rest va.ri het land 67 stuks.
Ondanks het l a je percentage alle eer aan A m s t e r d a m .

Justi t ie^Het üfdelingsbestuur van E 'dam diende een klacht in wegens
" s m a a d , dcar de redac t ie /van de Barometer het bestaan had een

zekere j u f . ' . ' rouw 3oer te v e r w a r r e n net Bier ( een g e e l b r u i n voch t ) .
De zaak komt voor op Ze te raa^avond 9 Ü c t o b e r ,in de gerechtszaal "je
•Croon" . " ' . -

o
Oüo

Je slaapt bij iemand t hu i s ,n i e t in ee-n ho te l , c ius . . . .e ten. r . - e e n e m e i
n a t u u r l i j k \vil je je 's och tends \vaase n , he t m e e n e m e n van toilet-

gerei is daarom v/el aan te r a d e n .
Dat- er -een sctie is voor een - zeker- "a-p-pel atudeitnde jeugd",

waar mate r iaa l voor ui tgezet- is;dat dit o.p 9 en 10, Üctober gehouden
\ v o r d t . R e k e n dus dit naai al je ma te r i aa l op t i jd af.

Af del ingHbfi s t u r e n , zorg da t ik de r e s u l t a t e n u i te r l . i j k Za te rdag-
ochtend b i n n e n V e b . l l e c i m al het ove rgeb leven m a t e r i a a l :aee ü&ar de
con fe ren t i e en lever het d r. a r .Ir:.

j j r v o r d t ee r : g idser id iena t van het C e n t r a a l Station '--f naar "De
"Croon" geo rgan i see rd , s t uu r ons dai ber ich t , hoe leat je a fde l ing
aankomt .De gidsen st^an onder de klok voor het Centraal Station.

Af del ingsbe st ure r., d e n k a:-n de l i j s t e n voor de delegat ievergade-
r i n g c n ! ! !

S l a g z i n v a n d e - w e e k :

De l iefde voer een kaar t , i s een i ede r p augeboren .

)OLld.e d i c h t e r ve r t e lde ons dit
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Anti-Franco-actie O.P*8*J«

O

O

Hiermede heb ik de eer Ifarer Excellentie het volgende
ter kennis te brengen.

Op 9 en 10 Qetober j.l. vverd te Aasterdan door de
comaunistisch georiënteerde Organisatie van Progressieve
Studerende Jeup;d (O.P.S.J.) een "conferentie van stnde-
rende jeugd" gehouden, waarin zal worden f^eprotesteerd
"t-?en een eventueel hernieuwde poging van bepaalde zijde
on betrekkingen aaa te knopen niet yranco-Spanje"»

Het Hoofd van de
/CENTRALE V

j?

"Ir. L. Einthoven»

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken
t.a.v. de HoogEdfrestr.Heer Hoofd
Directie Politieke Zaken
te
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resolutie O.P»S.-J.

Hiermede, heb ik de eer IJfcer Excellentie het volgende ter
kannis te brengen»

Op l on 10 October j.l. werd te Amsterdam door de "Organi-
satie van Progressieve Studerende -Teû d" (O.P.S.J.) een "confe-
rentie van st-uder nde jeuc^d" pabonden, waarin o. n» eon delegatie
,-erc: sn/non^sctsld, welke opdracht kreeg- aan de llinister van On-
dervijD, ?jj.nston en Y/otenochappon een resolutie aan te bieden en
eventueel toe te lichten.

De resolutie heeft de volgende Inhoud a
"De conjTerwatie van studerende jeuf-d, op uitnodiging v n de
"Q.P«3«.f. ->' O en 1 0 October te Amsterdam bijeen, apreokt zijn
"verontrusting uit over de toeütand, waarin hot Nederlandse on-
"der/ijs op het o,?enbiik verkeert.
"'Ie s,-'. en hei belang van het Nederlandse onderwijs voor de ïïedor-
"lan-ïse jeu --d en voor de tooko-.nst van onae nationale cultuur en
".,'a'v-inscSinp» drin^rt de conforontio er bij de redering op aan voor
"het jarsr 1949 oon .nyoter be^rn^ aan *s rijk s schatkist te ont-
"trelc'ren, <!an thans is -Tsraan.d en verdoekt de refrering tot wij-

<ri'i£ VAU de reeds inrediende ont rerp-begrotin»»; over te jrann,
eciaal dient sorsf te worden rredra.̂ n voor de /relijkberechti-

vf.n. ':•?/': Openbare Onder./ijs tsn opzichte van hkt Byaondor

O

"De oon.i.er;nj;ie van studerende J?ufd is van mening, dat liet ur-
" «ren t ia program v«n de 0«P»S»J« constructieve richtlijnen biedt,
"die bij verwezenlijking een belanrrrijke bij<!rf»./re kunnen vormen
H*/oor liet herstel en vernieuwing van het Nederlandse onderwijs.
"OrrvLsbaRr is hierbij de inspanning v*m de atuderenöe jeu/ru, die
n^ic'i in dianat zal noston stellen van de vordedi^ing en ont-

' van hot Hederlandfie ondor-^ijo in hot. al/rcneon en het
s in het b

Xck t'.; kat van het in deao resolutie bedoelde urgentieplan
v?erd U rc-ecls bij mijn schrijven no 3̂ 390, öö« 1 Juni 1 ")48 toe-
frea ond on •

Ontrent het verloop van deze conferentie hoop i': n te zijner
tijd nader in te lichten»

Het Hoofd van de
CKiïlRAXB

•'"Aan ,','. ; ; - . - - i:.v> ].lorrl;Ie Mr. L. 75inthoven.

ABP 's. ':"••'"• '.•'•'• .'. vcic
d- "' ir;. V '?!. C "v -•• .
I&inr.- :. f:.-n en •; •.••'G-i-nB(;.'"app:-;n
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Hlermtdo luib ik d« eer t̂ .ver Excellentie het volgende
ter kennis te brengen*

O? 9 «n 10 OotOber j.l. werd te Amsterdam door de
ooiaamlstlach georlinteerde (Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (0»F*8«J*) een "conferentie van stude-
rend* jeugd* gehouden» waarin besloten werd een telegram
te a enden naar de T7*V*0«» waarin aal worden geprotesteerd
•tegen een eventueel hernieuwde poging van bepaalde zijde
om betrekkingen aan te knopen met Franco-Spanje".

Het Hoofd van de
„CMTEAIB VEILIGHEIDSDIENST

Mr» L. Einthoven.

O Zijne Ucoellentie
de Minieter-Preeident
te
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Onderwerp: Organisatie Progressieve Studerende Jeugd
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De op 9 en 10 October j.l. onder auspiciën van bovenge-
noemde organisatie te Amsterdam gehouden conferentie •» n
de studerende jeugd, werd door een dezerzijds daartoe aan-
gezocht deskundige bezocht.„Eenuitgebreid verslag zal
binnen enige dagen worden opgesteld en toegezonden» Momen-
teel wordt volstaan met mede te delen, aau ae oesprekingai
resulteerden in het samenstellen van een delegntie, die
namens het congres aan de Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Vletenschappen een breedvoerig besproken resolutie
zal overhandigen en eventueel toelichten»

r De betreffende delegatie zal bestaan uit:

De resolutie heeft de volgende inhoud:

"De conferentie van Studerende Jeugd, op uitnodiging ven
de ü.P.S.J. op 9 en 10 October te Amsterdam bijeen, spredbt
zijn verontrusting uit over de toestand, waarin het Ne-
derlandse onderwijs op het ogenblik verkeert.
Gezien het belang van het Nederlandse onderwijs voor de
Nederlandse jeugd en voor de toekomst van onze nationale
cultuur en wetenschap, dringt de conferentie er bij de
regering op aan voor het jaar 1949 een groter bedrag aai
's rijks schatkist te onttrekken, dan thans is geraamd
en verzoekt de regering tot wijfciging van de reeds inge-
diende ontwerp-begroting over te gaan. Speciaal dient
zorg te worden gedragen voor de gelijkberechtiging van höb
Openbare Onderwijs ten opzichte van het Bijzonder Onder-
wijs.
De conferentie van studerende jeugd is van mening, dat
het urgentieprogram van de o.P.s.J. constructieve richt-
lijnen biedt, die bij verwezenlijking een belangrijke by-
drage kunnen vormen voor het herstel en vernieuwing van
het Nederlandse onderwijs.
.Onmisbaar is hierbij de inspanning van de studerende
jeugd, die zich in dienst zal moeten stellen van de ver-
dediging en ontwikkeling van.het Nederlandse onderwijs in



833a-7-48 Amsterdam,
11 October 1948.
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het algemeen en het openbaar onderwijs in het bijzonder."

Bovendien besloot de verzamelde jeugd tot het zenden van
een telegram aan de vergadering van de U.N.O,, in welk te-
legram zal worden geprotesteerd tegen een eventueel her-
nieuwde poging van bepaalde zijde om betrekkingen aan te
knopen met ̂ ranoo-Spanje.
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Onderwerp: Vergadering van de Organisatie van Progressieve
~ Studerende Jeugd (O.P.S.J.) op 9 en 10 October

1943 te Amsterdam, in let gehouw "De Kroon",
Eembrnndtplein 17 (Appèl Studerende Jeugd).

Aanvsng Zaterdag, 9 Octobsr 1943 ten 20.?0 uur.

Aan'vezig waren ongeveer 250 £ 300 mannelijke en vrouwelijke
personen: de vrouwelijke 'varen in de meerderheid.
De leeftijd varieerde tussen 14 en 40.jaar.
Er v/aren voorts drie militeireu r^a



0. In de zaal hingen verschillende leuzen en reclame platen,
waa rop o . m . te lezen stond:
1. "Scholen, geen kazernes" (rode letters op v/it fond)
2. "Huiswerkloos weeke ind"
J>. "Bescherming v?m beroep" (vt-n k u n s t e n a & r s )
4. "Appel studerende jeugd" (rode let ters op wit fond)
NOS. 2 en 3 waren reclameplaten.
Verder -.varen er twee r i j en vlaggen gespannen, van de rnidden-
pilaren tot echter in de zaal en wel die van:
1e r i j : Sovjet-TJnie , U. S . A . , F rankr i jk ,
2e r i j : Neder land, üngeland, België'.
Links achter in de zaal was op een groot kar tonnen bord
een voors te l l ing aangebracht van een "oog en prof ie l" met
in het wit van het oog een vrouwen- en een nannenkop. Er
onder stonden de letters: O .P .S . J .
V e r d e r was er achter in de zaal een soort ui tbouw of ver-
lengstuk, waar ta fe l t jes geplaatst waren en waar men zi jn
slaapadres kon gaan halen.
Bovendien nog een tafel met l i t teratuur: deze geschrif ten
mochten echter niet w o r d e n medegenomen .

, Achter jde bestuurstafel op het podium waren o . m . g e z e t e n :

Voor het programma zie bi jgaande af levering van "De Poort"
(het special.e c o n f e r e n t i e n u m m e r )

Openingswoord door
Deze ui t te z i jn verwonder ing over en instemming met de
grote opkomst, die ver re boven ve rwach t ing was.
Inleiding door J^oj^/olff over " O n d e r w i j s en Vrede"
Deze speech is te verdelen in drie punten:
1. De be roerde toestand ven ons onderwi js
2. Het voor t r ekken van het B i j zonde re vóór het Cpenbsre

o n d e r w i j s
?. Over de l ee rboeken .
Hij ve r t e lde o.a . dat de bouv/kosten, u i tge t rokken voor de
bouw van scholen in Limburg en B r a b a n t , maar iets minder
w a r e n dan het b e d r a g , bes temd voor de bouw van kaze rnes
over geheel Nederland.
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Volgens Wolff worden de b i j zonde re scholen in Nederland ge-
bruikt als opleidingsinsti tuut voor een bepsalde politieke
visie .( Ook werd het onderwi js in de U . S . A . aangehaald» Hier-
over werd medegedeeld, dat het zeer slecht was; er z i jn te
weinig scholen, te weinig leerkrachten en er z i j n nog zeer
veel ongeïe l terden in de U . 3 . A . Er. lopen nog 6000 kinderen
rond ronder onderwi js te genieteni Na tuur l i jk werd ook nog
de rassendiscr iminat ie op de scholen aangehaald.
B e t r e f f e n d e de l e e r b o e k e n werd weer opnieuw door hem het
verhaa l t je naar voren gebracht, dat hij ook al eens in
Utrecht had a fges token , n.l. over het s tuk je in een H . K .
l ee rboek je , waarin priesters in Spanje door de communis ten
w e r d e n vermoord. Dergel i jke boeken noemde Wolff "valse voor-
lichting" .
Ui te indel i jk vergeleek Wolff nog even de c i j fe r s van Oorlog
en Onde rwi j s op de Uederlandse begrot ing en kwam tot de
verhouding ?54 : 6.
Bij het prastje over de U . S . A . kwam ook nog even naar voren
de Commissie voor On-araerikaans Gedrag., welke commissie door
V/olff betiteld werd met "communis ten jager s" en hij vergeleek
de w e r k z a a m h e i d ven deze commissie net die van een geheime
politie met een inquisi toir ka rak te r .

"Toestand ven het onderwi js in ons land" door
Deze deed het verhaal , dat , toe hij nog op de II. 3.3. was , '
eens een leraar een m e i s j e toevoegde: "Gemene leugenaarster"
Het me i s j e an twoordde , dat ze het niet nam, waarop de leraar
rep l iceerde , dat ze niets te zeggen had en rnsar de klas uit
moest gaan. De klasse-vertegenwoordiger hield z i j n mond
dicht en dit kwam volgens spreker daardoor , dat de klasse-
ver tegenwoord iger gekozen wordt door directeur en leraren
en n i e t , zoals het behoorde te z i j n , door de leerlingen ze l f ,
Vervolgens besprak hij de onbill i jkheid, dat de arbeiders-
jeugd na een dag hard w e r k e n des avonds nog moet gaan stu-
de ren om wat meer te b e r e i k e n , te r -wi j l de zoon t j e s ven de
r i j ke lu i di t op hun gemak overdag k u n n e n doen.
Verde r haalde hij nog aan de gebrekkige overgangsmogelijk-
h e d e n , die er w a r e n tussen de verschillende scholen, zoals
tussen Mulo, H . 3 . S . , M . T . S . , Kunstni jverheidsschool en
Ambachtsschool .jf.

Voordrach t door . (Deze is een m e d e w e r k e r aan
verschi l lende h o o r s p e l e n voor de r a d i o ) . Ki j droeg voor het
s p r o o k j e van Ivlaxim G-orki "Kameraad" . Dit s t uk j e is zeer s terk
c o m m u n i s t i s c h getint en op w e r k e l i j k m e e s t e r l i j k e w i j z e
sl ingerde s teeds het t e r u g k e r e n d e woord "kameraad"
de 7,aal in. K e n n e l i j k -,vas dit s t uk j e de clou van de avond en
bedoeld om de nog tw i j f e l ende «?nv;ezigen nat'r de goede kant
te d o e n hellen.

-4-



Aanvang Zondag, 10 October 1943, ten 9 itur .

gat ie vergader inge n ;

De bedoe l ing van dese delegatievergaderingen was, dat iedere ;
groep z i j n hoofdstuk: van het u rgen t i ep rogramma sou besp rekenf
in besloten kring, te rwi j l later op de algemene vergadering
mededel ing hierover zou worden gedaan.

Aanwez ig waren. een s tudenten-, een kunstenaars- , een
onder . '. 'ijspersoneels-, en een Middelbare scholieren-delegatie

Na de de Ie gat ie ver gade r ingeri v/e r d de algemene discussie
gehouden e i hiervoor kwamen zich maar liefst een 30-tal
d i scus s i an t en opgeven , r/,odat het gehele programma niet af-
gewerkt kon w o r d e n en velen dus niet aai: de b-.;urt kwamen.

1. , juridisch student te Amsterdam, bracht
naar voren , dat in beide inleidingen van Zaterdagavond
wein ig pOvsit iefs naar voren was gebracht, doch alleen
maar a fbraak .

2. , schol ier te A m s t e r d a m deed een analoog ver-
haal fsls over de klnssevertegenwooraiging.

^. , medisch student te Arasterr tsm, sprak over
het doo r l i ch t en van s t u d e n t e n , schol ie ren en onde rwi j s -
k rach ten- .

-5-



4. sprak over de gebreken
aan het kwekel ingenonder-wi je : tevens be t r eu rde hi j het
z e e r , dat hij in deze tijd van tekort aan onderwi js -
personeel juist in mil i taire dienst was opgeroepen
( h i j is o n d e r w i j z e r ) .

-f '

5. .", kleuteronderwijzeres te Amsterdam, was sterk
voor bescherming van haar beroep.

6. , leerling van het Kennemer Lyceum te Haarlem
ging op nette v/ijze tegen Minister Drees te keer: noemde
hem o. s. "Vader Drees". Verder vertelde hij, dat in België
een film werd vertoond "Achter het Ijzeren Gordijn";
volgens hem een tot oorlog ophitsende film, speciaal
bestemd om het contrast tussen Oost en West nog groter
te maken.

7. uit Ut rech t , sprsk over het
v a c u ü m dat bastaat ' tussen hoogleraar en s tudent .

3. , ex -onde rwi j ze r , thans s tudent in de l e t t e ren
te Ams te rdam, had het speciaal over de onderwi jzersstsnd.

, H .B . -..leerlinge^ te Amste rdam, vertelde,
dat si j co r r e spondee rde met een vriend in F r a n k r i j k , die
een u i tgeweken Span jaa rd is , genaamd (voornaam)
en die voorzitter is vf;n de "Vri je Spaanse Jeugd" in
F r a n k r i j k , ( communis t i s ch ) . "Deze had h r- ar nu ge-
s c h r e v e n , dst de UITÜ weer op het : r o g r a r n m F h e e f t o t a^n de
even tue le toelat ing van Franco-Spunje tot de Veiligheids-
raad en tevens, dat er in Barvrelone 3^ jongens eers tdr^gs
ter dood £e bracht s o u d e n w e r d e n - , rlij verzocht " c-i-n
heide f e i t en in Nederland ietg te willen doen . stelde
voer , een telegram te zenden aan de UITC te Par i js , '.ve; rvnn
de inhoud in ex t enso vermeld s t rc t in b i j r cand arWikel
uit het d^blad "De T i jd" van 11-1O_48,

Het a d d e r t j e onder het ^r^s bij dit te legram is nu, dst
c. s u i t d r u k k j nj gebru ik t werd "Je I,re de r land se studerende
J G U ^ Q " . Het "progress ief" i s h i e r b i j ve r f^e la ten . Eodoende
opze t t e l i jk (?) de indru-: w e k k e n d e , d f t de inhoud v r n
het te leur J-<rr i ove reenkon t met oe inen ing van de gehele Neder -
landse studerenc e jeugd, t e rw i j l h t in fei te afkomst ig is
van een kleine groep .

/.Is gees te l i jke vader van het telegram wordt Joop Wolf f
geb randmerk t ; deze was trouv/ens de centrale f iguur van
de gehele confa r : -r ie .

10. vertelde op waarderende wijze het een en
ander over het o n d e r w i j s in Rusland.

11.Ï1AHGÏÏS BAKKER, l ande l i jk voorz i t t e r vrn het A . U . J. V.
uczo. - v ï i S ook s te rk vóór b e k o r t j n r , vr-n de rn i l i t r i re dienst-
t i jd .

12. _ , leerling ï . i .T.S. te Ams te rdam ( w o n e n d e
OhurchilllPan) aprak over het alechte 'ü. T. S .onderwi j s
en be t r eu rde dat dit no steeds in p a r t i c u l i e r e handen is.

13. > te U t r e c h t , \vaa e v e n e e n s s te rk vóór door-
l i ch t ing v & n s t u d e n t e n , o n d e r w i j s p e r s o n e e l en scho l i e ren .

14., (België) besprak de rm;-atreger ei in 3elgiè', genomen
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voor de s tuderende i j eu rd .
*

15. , schol ier te A m s t e r d a m , sprak over de afschaf-
f i n g v ; : r i het tn le n o n d e r r . v i ^ s op c!e aicidelbpre e c > i r N l n n
eri f l e i t t e voor Ecper'^te r M t zou OOK: het huiswerk
v e r m i n d e r e n .

16. (s tudent-k.ünsten 'r . ' - i r ) s^r^r: over de be-
acher ra i n^ v?n het beroer van kuns tenaar .

17. (kuns t ena res se te Ar. is terd .prn) sprak over
v e r r u i m i n g vsri hét vak: kuns t^esoM p^.enis en t e k e n e n
o o de scholen.

Pri j su i tdel i ng voor cle beet e ' ve rke r s :
uit Den Hrta^ een boek. ter \vn.arde ven. ƒ 7,50

vsn de r i fd . U t r e o h t , een voetbal
Tüen o n b e k e n d e , namens A m s t e r d r t n , een ni27/-:!c.

Sr 7,al een commiss ie nnar Prof . D r . K u t t e n v /o rden ^e sonde n
orrt te p r a t e n over een hoger bear&g voor O . K . *: v/ , op de be-
j ro t in^ , wr;'-;rdoor het raeer i ti verV-.o.uiia^ komt tot "Üorlog".

De commiss ie /'.--1! bestaan uit:

Slotwoord door -Joop de \7olff.

2 October 1943,
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T!; VA.I' AIA^EÏÏK SAKEH
'u-TraWinh-i'-e, 20 Hovo-nbe? 1-)4Ö«

47;3l> nav ochr van Utrecht no 47535.

0 " > O T -v «.•*••""•"'
• .:• • U • <! • _ »«—<-*^"/% ff* f

Ille Ille 3 l

7,Iot. ver ijain^ naar TTw eohrijvon no 833a-7-48, dd. 11.10.
1 Kc? ^>n 14.10.1148, heb ik de eor"t.r hierbij opfjn,ve te vori;trelc-
l<on rnn -11:1^0 perooriön, aaii"/onirj t^r conferentie van de 0. ^»3.J» ,
/rehorden op 9 on 10 Octobsr 1 74B to ïf.,'ont, on - voor aovor hek end •
uit A^-övordam aikonutig; als >edo enl^e annvu lende por^oonü^e—
rrevcr_s v rn <3c door U in boven v o r ^o ld achri jvon -"on o e::! d e dool —
ner-iern en -fc-malotte en l-re Eiodert^liu -;?n 'fjvor de organlr,ntie en
ander o le<3en te IJ ;ent .?oonachti£»

O

Aan de Heor
Ho:-doom--ds^ai'is van Politie
te

/ !



o
Voort o bericht ik IJ, dat nanr ni;}

werd nede^edeeld, op 26.29 en 30 December
1348 >-ïf>n ni'.mv congres van de Q»P«S»<T» te Amsterdam aal worden
gehouden. 7oor die tijd aal un ledere afdeling oen ledenver/»a-
dering dienen plaats te vinden», Hierin zouden clan tevens de
definitieve afdelingsbesturen ..losten Borden verkozen»

Bovenstaande nededelin* werd verstrekt in oen vergadering
Vfm de ''Or̂ oniaatieraad•* der O.P.S.J.» Behouden op 23 en 24
October 1948 in Bebouw "De Leeuw" te Anstordaru Hierbij -varen
o.ra» aanv/eaigï

O
?on mi a e vnn _^____„^_^_ . heeft op 2.10.1 948

een bijeenkomt plaR'ts Vreliact v«n 1 •; & 20 leden van deafd. niiunot~
centrum" v??n de ö»P»S.rT», a fd» Auoterdaa, rrotend ols loden v?m
oon kuaiHnijvvrüeidsBckool te Hwant. Aldaar snrak

~'bVor~ het onderwerp:"De ï.odorne r'cli

ens e^n vorolog, voorkortende in nuauujr 4 (voorjaar 1 )48)
het 0. P» 3 «J,-orgaan "De Poort", over het O. P.S. J»-Pan. s kan p

te :ort^nh:>ef, //aren ongeveer 65 j n r*-lui asmwoaig, T'jornar.^'lijk
Aria ter da>••.mors. ' T " dit verslag; wm-s l on ..n-; t name frenoeid ö« deelne-

- 3 -
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Kadere r- govcns ontrent 'iet M Kunst centrum" van
do afdeling Amsterdam v«n de 0»T1.S«,J« 3ie ik tevens /gaarne te-
gemoet*

Het Hoofd vn de Dienst
Z, namens de ze *

v
J. ̂ • Gr ftb h e ndaum



Mr. Sjja - 7 - 48

Uw brief: 454^7

On de rwe rp: 0. P. S. J.

Bijlagen:

Amsterdam, 14 October 1948

Volgno.

20 OCT.1943

Ter beantwoording van het bovenvermelde schrijven, d. d.
11 September 1948 en in vervolg op hetgeen hieromtrent
reeds werd gemeld bij rapport nr. 833a-7-48, d. d. 11
O.tober j.l. volgt hier een meer uitgebreid verslag
over de conferentie voor studerende jeugd, welke op 9
en 10 Otober 1.1. werd gehouden in een der bovenzalen
van Restaurant "De Kroon", tembrandtsplein, te Amsterdam

De zitting van 9 Otober werd bijgewoond door pi. m. 250
personen, terwijl op "O October ongeveer 200 personen
acte de présente gaven. Het merendeel der bezoekers be-
stond uit leerlingen van Middelbare Scholen. Ongeveer 2,
studenten waren tegenwoordig, terwijl slechts een drie-
of viertal onderwijzers van hun belangstelling blijk:
gaven. Jonge kunstenaars waren niet aamvezig, hetgeen
wel een gevolg zal zijn van het op dezelfde dagen te
Arnhem gehouden ^nngres vsn de Nederlandse Federatie
v an Beroep sv e reni gingen voorKuu-alenaai's. #eï " was~~e~en
groepje leerlingen van. de p^Kënde^^anEtmi j v e rh ei dssj^hool
'aanwezig. Onder de bezoekers \verden~een "C we e t al bëzoek~è~i
in militair uniform waargenomen. Indonesiërs w-rden
niet opgemerkt. De Belgische, l ink s- ge ori ent eerde jeugd-
organisatie "Jeunesse Populaire de la Belgique" was ver-
te gen wo o. rdigd door een tweetal bestuursleden, terwijl
verder werden verwelkomd deputatieLs_van de studenten-
organisaties 'Pericles" en "P r ome t heus", het 17̂ 7 J. V.
en de "Nederlaücïse Onderwijzers Vereniging".

De vergaderzaal was gesierd met de vlaggen van jMederlanc
België, Frankrijk, Engeland, Amerika en de Sowjet-Unie.
Ook het embleem van de jforld Feder-^tion of Democratie
Youth_ en de ei j;en organisatie- vla g waren opgesteld, ter-
wijl aan de wanden spandoeken en tekstboruen waren aan-
gebracht, waarop bekende slagzinnen uit het urgentie-
programma van de O.P. S. J. , z-oals: "geen kazernes", "Meej
scholen", "wereldvrede", "meer subsidie", enz.

Aan de bestuurstafel hadden een vijftal personen plaats
genomen; t. w.:
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Gecolporteerd werd met de franse tijdschriften "Lei lettres
francaises", een gematigd links letterkundig blad em
"l'Bcran francais", vermoedelijk een soortgelijk georiën-
teerd filmtijdschrift. Overigens werden exemplaren van het
eigen conferentie-nummer "De Poort", de bekende propaganda-
folders en de eerste nummers van% een eigen zangbundel
te koop aangeboden.

Al de genoemde Drukwerken en de officiële or-
ganen van de W. F. D. Y. en de Internationale Unie van Studen-
ten lagen op een leestafel ter inzage. Opvallend was daar-
bij, dat geen serieuze werken over onderwijsvernieuwing
en dergelijke problemen werden getoond, hoewel hieraan toch
een deel van de inleidingen en discussies was gewèjd. Hier-
bij dientj^ direct te worden opgemerkt, dat vooral de in-
leidingen een sterk negatief karakter droegen en dat door
de leiding van de O.P. S. J. op meer positief gerichte voor-
stellen en suggesties niet of ternauwernood wtrd ingegaan.
Natuurlijk volgde door het voortdurend kritiseren bij de
vergaderden een stemming van ontevredenheid over de toe-
stand vaa het Nederlandse onderwijs en_ een eenzijdige blik
op hetgeen mee name in Amerika en Engeland bestaat op onder-
wijsgebied. Deze tactiek is tekenend voor alles wat zich
"progressief" noemt, maar waarbij gedacht moet worden aan
communistische infiltratie. Het kan dan ook voor mensen met
onderscheidingsvermogen niet moeilijk geweest zijn de ware
aard van de O.P. S. J. ook tijdens dit congres te onderkennen
en het doet daarom enigszins vreemd aan dat bladen als "De
Tijd" en het "Algemeen Handelsblad" een berichtgeving op-
nemen, die bij buitenstaanders niets van deze doelstellinge
doet vermoeden. Dit is te erger, omdat de direct betrokkene
de schooljeugd, uiteraard niet voldoende op de hoogte is
en op deze wijze onbewust terecht komt in gevaarlijk water.
De leiding van de vergauering ^op^week duideli.lk in het open
ba.ar^e_en pr^=Jwuss^sch_standpunt in te emen en haar zoge-
naamde strijd voor het behöucPërï Hé uitbreiding van de nati
nale cultuur en wetenschap doet niet direct denken aan een
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communi sti sehe activiteit. Cto deze en andere redenen zal
het gewenst zijn de betrekkelijk nieuwe loot aan de bekende
stam nauwlettend te blijven gadeslaan en in verband daar-
mede zijn ook dezerzijds enige maatregelen genomen.

Tot zover een vrij algemene beschouwing; volgt nu een meer
chronologisch verslag van het «ongres,

De leiding van de vergadering was niet bepaald in handen va
feên ..ersoon, maar als de ziel van het geheel trad toch wel o
de bekende " " Joop

Doorheen onbekend gebleven jongeman werd op 9 Ontober te
ongeveer 20.30 uur de vergadering geopend met het gebruike-
lijke welkomstwoord, meer in net bijzonder gericht tot de
eerder genoemde deputaties. Hij sprak vervolgens over de
doelstelling van de O.P.S. J. en deed dit op een wijze, vri^
wel gelijk aan de inhoud van de folder, waarvan destijds
aan ons afschrift werd gezonden.

Vervolgens hield Joop WOL F F een inleiding over het onder-
werp: "Onderwijs en Vrede".
Het kernpunt van zijn betoog was de stelling, dat een vre-
destoestand onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de
wetenschap en het behoud van <-.e cultuur, terijl een werke-
lijk goed onderwij,s, dus vrij van politieke invloeden, bevt
derlijk is voor het behoud van de wereldvrede. In dit ver-
band deed spreker een felle aanval op het bijzonder onder-
wijs, waarbij vooral de katholieken het moesten ontgelden.
Hij sprak er van, dat het Katholieke onderwijs de leerlin-
gen gereed ma .kte voor hun latere taak in de K.V.P. , K.A.B,
en dergelijke min of meer politieke groeperingen. Spreker
deed mededelingen over de voorrang, die aan het Katholieke
Zuiden gegeven werd bij de bouw of herbouw van scholen en
illustreerde ook de bevoorrechting van het Bijzonder Onder-
wijs op ander gebied. Hij sprak daarbij van een weldoor-
dachte handeling van de regering en verweet de Jverheid
stimulering van de verzwakking van het openbaar onderwijs.
Met enige voorbeelden meende hij de subjectiviteit van be-
paalde leerboekjes te kuoiien aantonen. Ook het djor Amerik
adopteren- (?) van de Katholieke Universiteit als een daad
van waaraering voor het Nederlandse verzet kon spreker nie
bewonderen.
Sprekende over het recht van de jeugd om zirh te bemoeien
met het onderwijs, wees Joop Wolf f op de activiteit van de
Internationale Unie van Studenten, waardoor het mogelijk
is geweest, dat de Chinese studente a zich verzetten tegen
Tsjang Kai Ghek, dat er druk kon worden uitgeoefe id op de
bezettingsautoriteiten door demonstrerende studenten in-
'$est-.Duitsland, dat het analphabetisme in Vietnam in drie
jaar tijds werd gehalveerd, enz., enz. Op deze wijze k'.vam
spreker heel aardig in de sfeer van de huidi.;;e internatio-
nale politiek en zette zijn betoog dan ook voort met woor-
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den van ritiek_ op het beleid van Amerika, waardoor een oor-
in" de wereld is ontsfaan. Spreker hekelde de

ket te r- j acht op progressieve kunstenaars, en intellectuelen
ilFTaat'st genoemd l anden v e r önT^e r y t el de in drt~vërBand niet
veel goeds van de w rkzaamheden der Commissie voor on-Ameri-
kaanse activiteit. Natuurlijk werd ook de beroemde "neger-
kwestie" besproken en werd de zaak min of meer vervolmaakt
door het bekritiseren van de onderwijstoestanden in de
Verenigd Staten, Bij zijn verdere betoog voor bescherming
van het openbaar onderwijs hield spreker een pleidooi voor
het vrije cenken, waardoor een werkelijk gezond verstand on'
staat. Op deze wi;jze kwam hij weer tot zijn uitgangspunt,
dat goed onderwijs een zaak van de vrede is»

In de dan volgende pauze werd een onderling contact gescha-
,;en. Na de paufce hield de algemeen secretaris van de O.P. S.<

een inleiding over: "De toestan

Ook deze spreker liet zich spoedig verleiden tot een speech
waarvan het anti-Amerikanisme afdroop. Ook hij becritiseert
de onderwijstoestanden in dat land om vervolgens over te
gaan tot behandeling van het in de beschrijvingsbrief af-
gedrukte urgentieprogramma,,
(In het betreffende verlanglijstje zijn vrijwel alléén pun-
ten opgenomen, die reeds sedert jaar en dag een onderwerp
van actie, bespreking of best idering uitmaken in kringert en
tijdschriften van onderwijsdeskundigen, studentenverenigin-

, gen en dergelijke gezelschappen, Volgens ingewijden is er
bij de O, P, S. J.-activiteit ge c n sprake van originaliteit
of het moest zijn de min of meer onlogische en/of onmoge-
lijke manier om de schooljeugd zelf te doen bepalen wat en

r^~ hoe zij wil leren. ),
Spreker gaat dan voort met 'critiek op de Nederlandse rege-
ring om haar stelselmatige afbraak van de universiteiten
en verklaart daarbij, dat de Neuerlandse katholieke regerin
geen werkelijk wetenschappelijke studie wil, üe inleider ko
digt dan een onverzoenlijke strijd aan tegen alle vijanden
van het goede tmderwijs en doet daarbij een beroep op alle
ouders, leraren, studenten en scholieren.

Na deze spreekbeurt volgt een cultureel intermezzo, waartoe
verwezen iuag worden naar bladzijde 2 van het programma-boek
Nadat nog het een en anaer is medegedeeld over de indeling
van de volgende congresdag en voorlezing is gedaan van de
ontwerp _resolutie volgt sluiting te ongeveer 25 <ur.

Op Zondag 10 October 194-8 werd te negen uur begonnen met de
a el e gat i ever gade ringen, welke slecht bezocht waren. De on-
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derwijzers groep telde drie man; st denten ongeveer 20; van
de scholieren waren er een zestigtal, terwijl de kunstenaars
werden vertegenwoordigd door een klein aantal leerlingen
van de Kunstrïi jverheidsschool. , Op deze del e gat i ever gade rin-
gen moest eigenlijk het urgentieprogramma en de tekst van
de voorgestelde resolutie worden behandeld, maar omdat voor
een en ander slechts êfen uur was uitgetrokken, kwam er na e«
eerste ke.inismaking, van een werkelijk gedachtenwisselen ni«
veel terecht.
De daarop volgend»- algemene discussies brachten een herhaal c
en in alle toonaarden onderstrepen van de gehouden inleidin-
gen en de eisen van het urgentieprogramma door vele van de
ongeveer 30 jeugdige sprekers. Enkelen --aren van mening,
dat de zaak door de sprekers van de vorige dag wel wat te
negatief was geschilderd en-zij wezen op enkele goede punter
van het Nederlandse onderwijs. Niemand voelde zich blijkbaa:
geroepen om een politiek ander geluid te plaatsen tegenover
het anti-Amerikanisme van de vorige dag en op een vraag, ho<
het onderwijs in de Sowjet-ünie was, werd door de bekende
links georiënteerde student, "' ~, een bespreking
gehouden over Eet" z °e de on de r-wi 3 s in dat' land, waarbij wel
bleek, dat hij meerdere aspecten van de Sowjet-Unie had be-
studeerd.
Bij de beantwoording van de discussies grepen de inleiders
duidelijk alléén maar terug op datgene, wat een onderstrepi;
of een aanvulling van. hun betoog was geweest en lieten ande-
re geluiden vrijwel onbesproken. Zij propageerden daarbij
nog het systeem van het aanstellen van een klassevertegen-
woordiger, gekozen door zijn medeleerlingen, die het contac
met de leraar of onderwijzer moet onderhouden. Ook braken
zij nog een lans, voor betere aan de tegenwoordige verhou-
dingen aangepaste leerboeken voor aardrijkskunde en geschie-
denis. Zonder belichting van hetgeen in bepaalde opzichten,
plaatselijk zowel als landelijk reeds bereikt is, werd nog
gesproken over de noodzaak van school gezondheidszorg.
De vervolgens in stemming gebrachte resolutie, waarvan de
inhoud werd opgenomen in het# rapport van 'M dezer, werd
met algemene stemmen aanvaard. Een zelfde lot deelde de
tekst van een telegram, bestemd voor de U.N. 0. en waarvan
de inhoud ongeveer als volgt luidt:
"De conferentie van studerende jeugd, op uitnodiging van de
O.P. S. J.- op 9 en 10 October te Amsterdam'bijeen, dringt er
bij de UNO op aan vast te houden aan het besluit tot het
verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Franco-Span j
Verder dringt de conferentie cr bij de UNO op aan de execu
van de tachtig, kort geleden te Barcelona ter dood veroor-
deelde jonge Spanjaarden, te verhinderen. Zij doet een be-
roep op de Verenigde Naties oorlo^spropaganda en oorlogsvoc
bereidingen tegen te gaan en alle maatregelen te lemen tot
behoud van de wereldvrede."
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Ook aan het Congres van beroepsverenigingen voor kunste-
naars werd een vriendelijk telegram gezonden.

De samenstelling van de delegatie, welke de resolutie zal
aanbieden aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen werd ongewijzigd aanvaard.

Met eea opwekkend woord van Joop ,VOLFF, waarin o.m. de op-
dracht werd gegeven de idealen van de O.P.3. J. naar buiten
te dragen, werd het appèl te ongeveer ^5 uur gesloten.



T D Haaien "Organisatie Progressieve Studerende Jeugd O.P.S.J."

NO • nn?7U-i * ter vervolge op de rapporten 23.8.llf8 en 6.9.!l*8 eveneens
f' uu*V*-»-t onder No. I.D. 0023*1.

,, Op Zaterdag, 2 October 19̂ 8 vond ten huize van
•'; > . % " --_^-_ een besloten

bijeenkomst plaats van jonge aankomende kunstenaars, beho-
rende tot het Kunstcentrum afdeling Amsterdam der "O.P.S.J."

Aanwezig: [15 personen, leeftijd 20-21* Jaar, grotendeels leerlingen van
' Ide Kunstnijverheidsschool te Amsterdam.

preekstei|: Mevrouw
7

Onderwerp j|HDe Moderne Schilderkunst",

/ Na een korte inleiding door
was het

woord aan Mevrouw , die na een uitvoerige uit-
weiding over verschillende methoden en techniek van schilders
uiteindelijk aanlandde bij het verschil tussen schilders in
Rusland en in West-Europa. Rusland waar de mensen allen één
zijn en de maatschappelijke chaos in West-Europa,

Het is aldus spreekster, de taak van de kunstenaar om
deze afstand te overbruggen. Als «nige uitvoering van deze
taak zag spreekster dat de kunstenaar in de kringen der ar-
beiders «oet verkeren om te gevoelen wat in deze kringen leefi
Spreekster zag het als een goed teken, dat vele schilders een
politieke richting hadden gekozen(volgens spreekster zeer ve-
len de communistische richting).
Mevr. tekent het leven der schilders in het huidige
Rusland- zij gaan maanden lang werken in ploegverband met ar-
beiders (om nieuwe inspiratie op te doen) en borduurt nog
enige tijd op dit thema voort.

Zij besloot haar toespraak als volgt: "Dan pas wanneer
ook wij die eenheid bereikt hebben als in Rusland, zal de
kloof volkomen overbrugd zijn, die de moderne schilderskunst
vaak zo onbegrijpelijk maakt voor de grote massa".

Haarlem, 19 October

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
*s-G r a v e n h a g e .



Ho.

1: V AU /iIiy?P-U:HE Z'AfflSS

B 43067
Ille Illh 3 N.a.v.schr.Haarlem No.46067

heb ik do eer U mfccie te delen, dat
blijkens een berioht in tfo. 4 ven hot orga-in "Pe poorlP1
voorjaar 1948 van de Organisatie voor progressieve Stfr»
doreiide J©ugd t f(0«r>*3»J»T> sindsdien elke Donderdag t«n
20.00 uur sen centrumbije^nkorast wordt gehouden ann
adres Züiddijk 299 te Zaandam.

Het Hoofd van de Dien*t
voor deze:

Aan de Heer
Commissaris van politie
te
ZAAHDAK.



C/2 no. 787'43

Volgno.

* Y90CT.1948

Hierbij doe ik: U het, verslag toekomen van
een vergadering van de Organisatieraad van de
O.P.3.J., gehouden op 2? Én 24-10-43 te Am-
sterdam.

Utrecht, 23 üctober 1943.
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üp de vergadering van de O.P .S .J . kwam vast te staan,
dat en n n\& ̂ g__oo^sX£S zal plaats v inden op 25^^29 en ?0
D 3 a . . „ 1 3 A 3 . eveneens te Amsterdam. Vóór dl e "TT 3 cT zal
in iéFcïere afdeling een ledenvergadering dienen plaats te
hebben. Op deze ledenvergaderingen dienen dan op democra-
tische w i j z e de def in i t i eve b e s t u r e n van de a fde l ingen ge-
k o z e n te worden .

Over het algemeen waren ze zeer in hun nopjes be t re f fende
de w i j z e wayrop de pers in het algemeen en het Handelsblad
in het bijzonder had gereageerd op het loatst geho.uden
congres. Het Handelsblad had n. i. als kop gebruikt de zin:
"Studerenc.e jeugd doet aF>n politiek".

Vervolgens k.vara ter sprake het contact tussen leraren en
scholieren. Dit moest intensief vvoraen opgebouwd. Eveneens
kwsm ter sprake het contact t u s sen s tuden ten en professo-
ren en tussen s tudenten en assistenten. Hierbij Week, dat
dit contact in Amsterdam reeds enigermate bestond in de
vorm van de vereniging "Pericles". In Utrecht was dit con-
tact nog niet gelegd, maar zou eventueel k u n n e n plaats vin-
den via het nieuw op te richten "Synthesis".

Hierna kwam de Vrede. ter sprake en werd opgemerkt dat de
belangrijkste stap in de r icht ing van de vrede was onder-
nomen door V/vs j insky in de Veiligheidsraad te Parijs. Na-
t u u r l i j k werd. het plan Har shall__ ge kraakt als z i j n d e een
poging tot fcapTtnlist i se hè overheers ing door de l!. 3. A.
Over een rede van Wysj insky is een stuk verschenen in "De
W a a r h e i d " , waarmee druk is gecolporteerd, hetwelk: over geheel
llederland een verkoop van 16000 exemplaren ten gevolge had.

Verder werd vastgesteld dat "De Poort" zeer slecht was en
dat het u i t e r l i j k ervan moest v e r a n d e r e n .

Kr was nog een ingezonden stuk van de Wereld Jeugd Orga-
nisatie waarin de ü .P .S . J . bedankt werd voor haar toe t reden
tot deze organisatie.

3r werd nog even ge sprake n over ^et c o n_gr e s in V ' y\ n l a \
in ?olen^-aiw»i£l^ een jeugd congres -'/as ge v/eest waar ook veel
geleerden uit alle u'eTë'h Van de wereld aamvezig .-varen ge-
weest net o. a. Liplotov. De Transen hadden hier een prachtige
beur t gemaakt door in groten getale asnwezig te z i j n . In
de toekorast noolrt Nederland h i e r b i j niet achter b l i jven .



Er werd aangedrongen op werving van leden en abonne' 's.
Ten pi m. 22.45 uur was de Zaterdagavond-vergadering afge-
lopen .

23 Ootober 1945.



ïiriSTSKTS TAK ALGSIERE

Ho.: 5C115 —̂ «̂rĈ Û l̂̂  's-Gravenhage, 7 December 1948*

Ond.: O.P.S.J.
TTI/TJIi 3 v. se ir. • '0.50115 v. ID TTaarle

Volgens een mededeling in "De Toort" ïTo, 9, het orgaan van
de Organisatie van "Progressieve Studerende Jeu^d, wordt door de
afdeling Amsterdam van genoemde organisatie een blad uitgedreven
onder dé titel "'t Arasterdararaertje".

Het zal dezerzijds zeer op prijs worden gesteld, indien U' •
wij regelmatig een exenrlaar van genoeiwl blad zoudt kunnen doen
toeVomen. Tevons ?,nl ik gaarne een exenplaar van de reeds ver-
schenen nummers ontvangen.

Het Hoofd van de Dienst
^ nanen3 deze:

jr.

de Heer
TToofdconrai'ssaris van Politie
te
AJ'STÏÏRDAK.

fl



ORGANISATIE van PROGRESSIEVE STODERBHDE JgfóD.
Afdeling Kennëmeriand.
Swor. H.Nijdam, Bloemendaalse straatweg 309i Overveen.

Vrienden,

Op het appèl voor de studerende jeugd te Amsterdam is jeblek̂ n dat een
organisatie als de O.P.S.J. onder de huidige omstandigheden noodzakelijk
is en dat voor haar een geweldige taak is weggelegd.Als we deze taak echter
gaan aanpakken is het in de eerste plaats noodzakelijk dat wij gaan werken
volgens een bepaald plan.Het Hoofdbestuur heeft daarom gemeend een plan te
moeten ontwerpen dat de activiteit in het gekeel zal verhogen en waarin elke
afdeling zijn bepaalde taak heeft te vervullen.
Deze actie is aangekondigd als de "LAGA"(Leden-en Abonné's-campagne)./

Onze afdeling heeft tot taak om in deze actie 13) abonné's, 7 nieuwe leden
in te schrijven en tevens de verkoop van losse kranten op te voeren.
We maken jullie er nog op attent, dat persoonlijke prestaties geregistreerd
sullen woréen met een puntensysteem dat als volgt werkt; voor ieder nieuw
lid krijgt men tien punten, voor iedere nieuwe abonné 6, voor iedere gul-
den op de congreslijst 4 ( ons congres wordt gehouden op 27,28,en 29 Dec.£
in een volgend rondschrijven horen jullie hierover meer), en voor iedere
kaart die je verkoopt voor het congres l punt.De laatstgenoemde twee punten
vallen onder de congresactie, die ongeveer gelijktijdig met de "LACA" loopt*
Wij wekken ieder lid van de O.P.S.J. afd. Kennëmeriand op om voor de volle

100 % aan de verwezenlijking van onze normen mee te werken, zodat onze "LACA,
evenals het appèl een overweldigend succes wordt.
Wij kunnen jullie in de komende maanden behalve het ve Ie werk, dat verzet

zal moeten worden, ook nog een rijk beladen programma aanbieden.
Allereerst vragen wij jullie aandacht voor de strandwahdeling, die op Zon-

dag 14 November gehouden wordt.We verzamelen 's morgens om tien uur bij de"
"Sierkan", hfcek Leidsevaart/ZijlwegfOp Zondag 21 November gaan we gezameï.li jk
naar de viering van de Wereld j eugddag^ die door het ANJV (evenals wij geor-
ganiseerd in de Wereldfederatie van Democratische Jeugd) georganiseerd wor^
Deze bijeenkomst vindt plaats i# de concertzaal.
'Tevens kunnen wij tegen het einde van November een lezing over democratie

horen,in het kader van de studiegroepen^Nadere mededelingen hierover volge^
echter nog.Naast al deze ernst wordt de vrolijke noot echter niet vergeten.
Het ligt ig. de bedoeling in December een St. Ificolaasfeest en binnen niet a
te lange tijd enige exctorsies te organiseren.

{!.!
Jullie zien dus dat onze plannen prima zijn.Denk er echter wel om, dat

dit alles slechts kan slagen door aller medewerking en samenwerking.Wij
/̂ •vrachten op de bijeenkomsten dan ook een grote opkomst.

En. last not least; wij wensen alle-leden veel succes met het slagen
van de "LACA" !!

het bestuur.



T .n. Haarlem.

NO.
het blad "De Poort" llo. 9 met twee biJUf,en van Oe

O. P. S. J.
£ Haarlem, 18 November

Aan de: .
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
*s-G ra v ft n h a g e.

Vo!3;io. f
...... f

22 NOV. 1948
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l ste Jaargang no,9.
losse nummere 15 ent,
half jaarabonn75

Red.. G.. Pothoven Zeilstraat 43'",
Amsterdam.

Adm» P. Paryrowski( Sorsenburgpl«16' *
Amsterdam.

G R A N D I O O S S U C "C E S.

Het kan werkelijk niet ontkend worden, dat het slagen van on-
ze grote oaderwijsconfereatie ±rrAmsterdam aan een zijden draad-
je heeft gehangen. Alleen ......,d.e reden hiervan is een erg ver-
heugende: De "belangstelling van jullie kant, scholieren, studen-
ten,; kunstatuderenden en leraren was zó groot, dat we tenslotte
alle zalen van gebouw De Kroon moesten leeghalen om voldoende
stoelen bij elkaar te krijgen!

Dan was er in het verloop van de besprekingen nog een moment,
dat we in moeilijkheden zijn gekomen. Er hadden zich namelijk zo
veel discussianten opgegeven om hun mening te zeggen over het ur-
gentieprogram van onze organisatie en over de beide inleidingen
van Zaterdagavond,_ dat we de lijst met de beste wil van de wereld
niet helemaal konden afwerken, te meer, daar een aantal van ons
nog reizen naar steden, als Rotterdam en Groningen Voor de boeg
hadden*

In de» geweldige belangstelling (500 man is zeker aan de lage
kant geschat) en in het intense meeleven van de conferentie-deel-
nemers met het besprokene, ligt het succes van de conferentie
besloten.

In de lente en in de zomer van dit jaar staken we de koppen
eens bij elkaar om plannen te beramen voor de conferentie. Som-
migen, die hiervan hoorden schudden eens wat meewarig het hoofd.*,
en eerlijk gezegd waren er ook onder onszelf wél, die zich af-
vroegen of wij, als piepjonge organisatie-,., die nog niet eens haar
eerste verjaardag vierde , niet te veel hooi op onze wagen laad-
den: grote* landelijke conferentie, zaal voor een-paar'honderd
man, slaapadressen, geltfactie, folders», »... ..enz. enz.

Welnu, beste vrienden, het is bewezen, dat wij niet te veel
vertrouwen hebben gehad in de vrienden van een goed onderwijs?
Het is bewezen, dat er verzet groeit in de rijen der scholieren
en studenten tegen een regeringsbeleid, dat het
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Nederlandse, en speciaal het openbare onderwijs stelselmatig
en doelbewust afbreekt^ Het is bewezen in de uitgebreide dis-
cussie, die strijdvaardig al
ze waren van zeker tien ver-
schillende kanten het het on-
derwerp benaderden: Hoe kun-'
nen we een dam opwerpen te -
gen de plannen van een rege-
ring, die het gros van rtaar
middelen wilbesteden aan de
uitoreid
daarbij

van Teg;er enVIfflbt
onderwijs en leun

sten laat wegkwijnen in ver- i

HE5SSTCAMPAGNE_194§

Met onze prachtige conferentie
is de basis gelegd voor uitbrei-
ding en versteviging van de O.P.
S.J. Met dezelfde energie en hè t p;
zelfde enthousiasme als voor de
conferentie , gaan we nu aan de
slag om de Herfstcampagne te doon
slagen. Op 25 October zijn we ge
start en de gehele maand Novem -
be r kennen .we maar één leus_: _ i

~Wint "Terd'eTr"ejï werft̂ aÏÏSnne-̂ s * " ~l

waarlozing en veroudering^
Ook is bewezen, dat wij

niet te veel vert rouwe.n_ jje-
ïrtëTcr Kebben Tn onze eigen
organisatie. Want groen als
ze is slaagde zij erin In een
korte maar felle actie meer dan 600 'gulden op té halen en honder-
den -propagand af olders. te verkopen. Van heinde en verre namen
0. P. S.J.-ers collega's van hun soholen mee naar .Amsterdam om hen
mee te laten beraadslagen en demonstreren voor de5 verdediging
van de Nederlandse -Cultuur en wetenschap.

Na rijp beraad in een vijftal delegat ie vergaderingen en
daarna tn een uitgebreide discussie werden alle conferentie-deel-
nemers het eens over een resolutie, die het onderwijsbeleid van
onze regering afkeurt en verandering, vernieuwing daarvan ver-
langt.

deze corif e rent ie'.- maakte tot een waardevol gebeuren voor
iedere Nederlander in Zeeland of in Groningen, Enschede of den
Helder, was het -eendrachtige verlangen naar vrede dat er uit

Beide congres-inleidingen stonden lang stil bij dit probleem?
Hoe kan een land zijn cultuur en wetenschappen, onderwijs en
schone kunsten ontplooien wanneer het zijn gelden verslingerd aan
overmatige legeruitgaven, wanneer het zich laat misbruiken voor
een intense oorlogspropaganda in een- tijd. dat de volkeren van de
wereld, meer dan ooit snakken naar vrede ?'• Vrede en goed onderwijs
zijn twee kinderen uit één féünilie. Bloei van de cultuur heeft
een voedingsbodem nodig en die moet zetelen in de vreedzame sa-
mé-nwerking van mensen en volkeren onderling.

De conferentie vormde in haar geheel een scherpe aanklacht
tegen die krachten in Nederland, die er belang bij hebben,
dat via schoolboeken en plakkaten op scholen jongens en
meisjes worden ontvankelijk gemaakt voor gedachten aan een
nieuwe oorlog, . dïe* er. belang, bij-hebben de betrekkingen- met
het fascistische Spanje niet te verbreken maar integendeel
dit land van terreur "en^geweld op te nemen in een blok van
West-Europese landen. Wij besloten dan ook eensgezind een -
telegram te t zenden aan de secretaris-generaal van de TJ.N.O,
Trugve Lie, waarin we aandringen op handhaving van het be-- '
sluit de diplomatieke betrekkingen met Franco te verbreken -

(vervolg zie oag- 5).
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Om kwart voor acht begint het te lopen,........ MULO-jongens,
HBS-ers, Gymnasiasten, Studenten; Sommigen komen een beetje f
aarzelend binnen "Ben ik hier goed voor de O.P.S.J. ?"."Ja, oké,
kom binnen". Uit Utrecht/- Haarlem, Rotterdam, uit Groningen Den
Haag en natuurlijk.. ..'..*... ....Amsterdam komen ze dan binnenstro-
men. "Wil je hier-even je naam zetten ?". "Waar kan ik een slaap-
adres krijgen •>..?" '
Het is een geweldige drukte. Dé technische dienst heeft handen
vol om ieder te helpen. Jaoquie ïoopt met stoelen te sjouwen
en Lucas grijpt zich naar het verwarde (?) haardos. "Zo veel
mensen had ik heus niet ver- v> • " '
wacht......" mompelt hij,"Ex-
tra Uitgave De Poort,met ur-
gent ie program", roepen i jve -
rige colporteurs en de meis
jes van de stand verkopen fel
der na folder. 'En nog steed
komt er geen einde aan de
stroom bezoekers.Een school-
bestuur uit Rotterdam wordt
begroet, enige leraren komen
de conferentie bezoeken en
verder «... •• scholieren,
scholieren, scholieren. . -
Eindelijk is het, dan zo ver.
Iedere bezoeker heeft een
plaats en op het ogenblik-dat .
Johan Henrar het woord neemt om de conferentie te openen, maakt
het geroezemoes plaats voor gespannen aandacht voor hetgeen nu
zou gaan gebeuren.

-%De gasten worden begroet: afgevaardigden van scholieren-en stu-
-*denten-organisaties, onderwijzers en vooral onze buitenlandse

t' gasten: Renee^ de Cleene namens de_3ruiB3else _.stud,enten_ en Prans
/ Prison namens de Belgische Volksjeugd.
Dan spreekt Joop Wolff, Onderwijs en Vrede, zijn er onderwerpen,
die ons meer 'kunhen, boeien, waar we intenser belangstelling voor
hebben dan deze twee ? Zijn betoog is. lang, maar geen der ruim
300 aanwezige studerenden en belangstellenden laat 'een ogenblik
zijn aandacht verslappen. Want hij zegt rak̂ e dingen, onze voor-
zitter» Hij spreekt over het zelfstandig denken, dat kostbaarste
bezit van de mens en hij betoogt, dat het prijsgeven daarvan de-
gradatie betekent tot een dier.
Hij schetst hoe de mens de natuurkrachten, die hij eerst vreesde,
leerde 'beheersen. Zo moet hij thans ook de- maatschappelijke
krachten leren beheersen.
Zijn betoog is gewijd aan onderwijs en vrede, omdat er geen on-
derwijs kan zijn, wanneer er oorlog ;is. Daarom moet de strijd
voor een beter onderwijs ook een strijd voor de vrede zijn.
Na hem beklimt André het podiunw Hij. stort een stroom van feiten
en öijfers over orts uit? waar we soms duizelig van worden, maar
die geen ogenblik saai of droog wordt.
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Zijn scherpe, goed gedocumenteerd betoog wordt een felle aan-
klacht tegen de afbrekers van
het onderwijs. Daarnaast ech- ;
ter stelt hij het positieve . / <̂
Aan de hand. van ons urgentiê - L'
prograiona gaat hij uitvoerig,
in op ö.e maatregelen, fdaTerkup.
nen en moeten worden genô e'ny"
om de afbraak van ons. offiïer -
wijs tegen te gaan om^het ;te
verbeteren en tf vernieuwen.
En als na die eerste oa^ [de
zaal leegstrooratt, breken de

los onder_de jonr
gens en meisjes die haar huis
gaan. De volgende morgen in de delegatievergaderingen wordt dat
nog eens dunnetjes overgedaan en als Johan Henrar tegen half 11
.de jachtend zit t ing opent, dan is het eigenlijk onnodig aan te
dringen op een goede, openhartig'e"discussie", "want er zijn er
heel wat, die iets op hun hart hebben. Zoveel; dat laat in öe
middag dé discussie noodzakelijk afgebroken moet worden. Maar in

die tussentijd zijn er velen op
het podium geweest om hun me-
ning te zeggen.
De eensgezindheid op deze con-
ferentie 'culmineert tenslotte
in het met algemene stemmen
aannemen van de resolutie (zie
elders in dit nummer) en het
luide toegejuichte besluit om
een telegram te sturen aan de
UNO. Na een Kernachtig slotwoord
werc v de conferentie gesloten .
Het Appèl is voorbij en het
sterkt ons voor ons verdere wer"
te,kunnen zeggen:

Sr wordt steeds geklaagd over
teveel huiswerk, en alle moge
lijke manieren waren opgesomd
om dit te verminderen.
Het origineelste voorstel
kwam echter ongetwijfeld van
Prans Lavel. Eij stelde voor
Esperanto als leervak op alle
scholen in te voeren, waar -
door Frané, Duits> Engels •
overbodig werden en dus eoi be
langrijke huiswerkbesparing
verkregen zou worden.
Maar wat dan Frans, als ze
dat in die andere lanjl̂ a niet
öoen ? J V 'j. >.'.' -o-o-o-o-o-o-

) .-
S OJ T E

lijdens de djLscussie sprak Anje Noor d e wier uit
Sotterdam over een aantal jonge Spaanse demo-
craten, die door de l'asc is tentroep van Franco
ter dood veroordeeld' waren. Met algemene stem-
men werd besloten eëja telegram té zenden aai de
UNO. waarin werd aangedrongen op het nemen van
maatregelen die de öood van deze jonge mensen
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zou kunnen voorkomen. De leden van do UNO
wordt verzocht vast te houden aan het be-
sluit van enige tijd geleden om de diplo-
matieke betrekkingen met Franco Spanje te
verbreken, Tevens drint het telegram erop
aan, dat de UNO alle maatregelen neemt tot
behoud van de wereldvrede.

ACHTERJDÊ SCHEBMEljN

Een woord van hulde ie stellig nog op zijn plaats /oor allen
die medewerkten aan het doen slagen van de conferentie. In
het bijzonder doelen wij daarbij nu op al die werkers achter
de schermen. De jonge kunst studerenden die samen, met de tech-
nische staf zorgde voor de aankleding van de zaal "/oor de ver-
zorging van onze stand achter; in de zaal, voor al oüTe "jongens
en meisjes die hielpen bij de administratie van alle bezoekers
voor het verzorgen van de slaapadressen en. niet te vergeten de
mensen die iemand voor die ene nacht onderdak verschaften.
Een mooi stukje werk was ook het uitkomen van een Laatste num-
mer. van de Barometer, die Zondagsmorgens werd uitgereikt.
De meesten zullen niet geweten hebben, dat daarvóór enige van
onze vrienden een deel van hun nachtrust hebben opgeofferd.
Zij allen maakten, dat de conferentie een succes werd.
Daarvoor, nogmaals: hulde !!

^
(vervolg van pag. 2).

Wij vragen daarin tevens alle maatregelen te nemen tot behoud
van de wereldvrede. ;
Joop Wolf f zei in zijn inleiding: Je kunt nu wel over onderwijs
praten, over scholen bouwen enz., maar- een atoombanken -je kunt
naar je scholen fluiten. Welnu, wij bewonderen de kennis die
de mens in staat stelt eindeloze hoeveelheden energie vrij te
maken uit de atoomkernen maar evenzeer verafschuwen wij de -
aanwending van deze vinding VQor oorlogszuchtige doeleinden,
Wij scharen ons in de rijen van millioenen menden over de he-
le wereld, die hun leven veil hebben voor het "behoud en de ver-
sterking van de vrede. . .
De grote onderwijs conferentie, door de O. P. S. J. georganiseerd.
heeft zich gesteld achter "het urgentieprogram van ('.e organisatie
nadat ze daaraan een reeks van aanvullingen het f t toegevoegd,
Wij spreken nu van de conferentie in de verleden tl jd~. . Eigenlijk
is dat ten onrechte i De conferentie is niet verlec en tijd. Ze
leeft nog in de hoofden van jullie, deelnemers, scholieren en
studenten l Wij hebben elkaar op die Zondagmiddag» die tiende
October, vast beloofd, onze actie voor het urgent ie program d. i.



voor goed onderwij.s in Nederland te vervolgen. We weten dat
de wensen en verlangens in het programma neergelegd, reali-
seerbaar ai^n» V/ij weten, dat het de verlangens zijn van dui-
zend e medesoholieren. en studenten. Dat geeft ons de kracht
onze strijd vcor versterking, van de Vrede en opbloei van het
onderwijs moedig-en doortistend. voort te zetten.

idealen,, waarvoor het waard is je beste krachten te
geve;̂ , Onae gezaicelijke Ier acht s inspanning zal ze verwezenlijken.'

-o-o-o-o-o-o-

•ƒ-, •<*•/ \\—^ f'.
l ' r—
^ Ja, asjemijnou.,» Ik neem het niet, doodgewoon, ik loop naar

ö'? politie, ik maak er werk van, Schandaal gewoon, zoals ze
maar met iemand omspringen. G-Trijpen je beet, druk-

ken ,je in een stoel neer: alstjeblieft, daar is p.en, papier en
'̂'' en nou zorg je maar, dat er een stukkie komt. Niks'-heb
Lieer te vertellen, dat wil zeggen op papier mag ik dat doen,

x.naar dat vertik ik, dat: kan ik niet» Stel je voor ik, Bramme-
v t,1e Braaf zou wat gaan schrijven,- Ik zou ze nog liever. Alhoe-
wr-1, asn de andere- kant, je hebt soms wel eens van die dingen,
waai- ;]e graag eens met een ander over wilt praten, of je hart
uit wilt stoi-ten. Laar heb je bav, onze aardrijkskunde Ie raar.
Eer. reuae—7en~b hoor, we mogen hem allemaal graag en wel in het
"bijzonder ere. zijn gewoonte om iedere les tenminste-l mop of
an?odote te vertellen. Zo ging het vorige week ook. De les was
nog £b,ar net begonnen, of hij had in het een of ander een aan-
leiding gevonö.en om een mop te tappen, Wij gingen allemaal
wat voorover uitten om toch vooral niets te missen van wat hij
üei. Eet Tv?as een tamelijk gedurfde 'mop en hij was er nauwelijkt»
mee bc-gonnen toen de deur achter hem vrijwel geruisloos open-
ging en de ''baas" binnenkwam,. De leraar .hoorde niets en ver-
telde rustig verder-. On-3e aandacht verdubbelde, gespannen
•'wa-cj* dat op zou uitdraaien. De mop was uit en vol verwondering
kec-k dr- leraar ons acn, ge/vvend, dat wij meestal direct in luid
gelach, uitbarsten»,... .tol; plots.eling een luid gelach door het
lokaal daverde ven "de naas". Ontsteld draaide de leraar zich
CIR, doch de, directeur klojjte hem op de schouder en schuddend
van de lach zei hij: "Dat was een goeie mop, Jansen ! Die
moet je straks in de lerarenkemcr eens vertellen". En nog
laolinid.-liep hij de deur uit»
Eri„ v ; o r *,, c c .waarmee ik maar zeggen wil, dat ook de directeur
rel e-cn.s een goeie bui kas.'hebben.

' ' ' . ' " • '; : B.B,
^ (Bram Braaf),



G R E P E N U I T D E D I S C U S S I E .

Tjonge, tjonge, wat ie er ge<JisousUeerd tijdens de delegatie-
vergaderingen Zondagmorgen. De splinters vlogen eraf en voor-
al bij de vergadering voor middelbare scholieren kwamen heel
wat-bezwaren tegen bepaalde punten uit het urgentieprogramma
en.., heel wat constructieve Voorstellen naar voren.
Tijdens de discussie werd over deze vergaderingen verslag uit-
gebracht. Tja, ... die disoussie, dat was een nare geschiedenis
's middags toen we er mee uit moesten scheiden. Maar daar nam
niemand aanstoot aan en bovendien het kon niet anders want an-
ders werd het te laat. Er was trouwens als heel wat gezegd zo

in de loop van de morgen en de
middag. Zoveel, dat er enkele
nummers van de Poort voor nodig
zouden zijn om alles te vertel-
len en daarom zullen we trachten
met enkele grepen zo' liïer "ëïTd~aaf~
een beeld te geven van de ver-
schillende meningen. Daar kwam
b.v. onze Haagse Vriend Gerrit
van Praag, kwekeliïig met ao'te",

" in zijn militaire uniform op
het podium, daarmee demonstrerend
de ?̂egeringmet de weinig onder-
jdljskrachten die er zijn omspringt.
Cferrit drong erop aan dat de
leerlingen van de kweekscholen
wat' meer kennis van de maatschap-
pij bijgebracht moest worden. Het
zijn immers opvoeders en een goed.

opvoeder moat een behoorlijke kennis van de'maatschappij bezitten.
En daar kwam ook Johan vanBlemen een Amsterdams ULO-soholier
vertellen, dat hij*"voricf daT Je candidaten voor de positie van
klassevertegenwoordiger door de leerlingen moeten worden aangewe-
zen. Na hem drong Siem Xpren uit Haarlem aan op ondersteuning van
iedere actie die dê~v̂ elfê evordert. Namens de delegatievergade-
ring voor studenten ondersteunde Lê nDijky uit utrecht, in het
bijzonder de progressieve collegegeldregeling. Hij.had nog veel
meer op zijn hart en waarschuwde er o,a. voor, dat bij onderwijs-
vernieuwing de vakken niet te gemakkelijk moesten worden gemaakt.
Interessant waren zijn mededelingen.over de toestanden aan de
universiteit. Hij beschreef het vaccuum tussen hoogleraren en
studenten en zag een mogelijkheid tot verbetering, dcor het openen
Van de mogelijkheid tot directe discussie tussen studenten en
hoogleraren. Hovjjig. onderwijzer en thans student Nederlandse
taal, verdedigaeöT vernieuwing van het onderwijs, waarbij z.i.
kern-en keuzevakken noodzakelijk zijn, want in de wereld worden
specialisten gevraagd. De hoogtepunten uit de discussie waren de
redevoeringen, waarmee Marcus Bakker, namens het Alg. Ned. Jeugd
verbond en Frans Prison namens de Belgische Volks jeugd" de conife-



De volgende resolutie werd op onze conferentie aangenomen?
De conferentie van Studerende Jeugd, op uitnodiging van de
O.P.S.J. op 9 en 10 Ootober te Amsterdam bijeen, spreekt
zijn verontrusting uit ove* de toestand, waarin het Neder-
landse Onderwijs op het ogenblik verkeert.
Gezien het belang van het Nederlandse Onderwijs voor de Ne~
derlandse Jeugd- en voor de- toekomst van onze nationale cul-
tuur en wetenschap dringt de conferentie er bij de rege-
ring op aan voor het jaar 1949 een groter bedrag aan 's Rijks-
sohatkist te onttrekken, dan thans is geraamd en verzoekt de
regering tot wijziging van'de reeds ingediende ontwerp~be-
groting over te gaan. Speciaal dient zorg te worden gedragen
voor de gelijkberechtiging van het Openbare Onderwijs, ten-
opzichte van het Bijzonder Onderwijs.
De conferentie van Studerende Jeugd is van mening, dat het
urgentieprogram van de O.P.S.J. constructieve richtlijnen
biedt, die bij verwezenlijking een belangrijke .bijdrage kun-
nen vormen voor het herstel en vernieuwing van het Neder-
landse Onderwijs. ;
Onmisbaar is hierbij de inspanning van de Studerende Jeugd,
die zich in dienst zal moeten stellen van de verdediging
en ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs in het alge-
meen en het Openbaar Onderwijs in het bijzondert

WERFT IËDEN" EN ABONNS'S i:

. (vervolg van pag.7).

rentie begroetten. Onze Belgische vriend bracht de groeten
over van de Belgische jeugd en Marcus van ;de jonge arbeiders,
De laatste wees op de vele punten waarop de strijd van de- -
jonge intellectuelen en jonge arbeiders parallel loopt, b.v.
verkorting dienstplicht strijd voor de vrede.
Vooral wat het laatste betreft wenste hij de OPSJ veel suc-
ces toe.
Het was al laat in de middag toen de discussie afgebroken
moest wordenv -
Joop en Andre vatten alles tenslotte nog eens samen in een
korte kernachtige beantwoording.



Vorige maand beloofde ik-iets te zullen schrijven over "be-
roemdheden op zwemgebied. .W zullen óns maar houden bij on-
ze zwemsters die op de Olympische spelen zo*n goed figuur
.hebben geslagen. Allereerst over een zwemster-die, al in
1936 In Berlijn Olympisch kampioene werd, n.l. Neda Schef-
fer.Senff» Deze werd'geboren op 3 April 1920. Acht jaar
later kón zij al zwemmen. 2e vond het eerste erg griezelig
om te duiken en van de toren te springen maar spoedig voel-
de ae zich in het water thuis. Op 9 April 1933 toen zij voor
het eerst aan wedstrijden deelnam werd zij derde op de 100
m. rugslag, Ric Mastenbroek die steeds haar grootste concur-
rente was werdr toen eorste. -
In 1936 verbeterde zij verschillende malen het wereldrecord*
In dat zelfde jaar werd zij in Berlijn Olympisch kampioene
op de 100 m. rugcrawl. Rle • Mastenbroek werd tweede.
Na 1938 werd zij do'or Iet van Feggelen en Cor Kint van de
top verdrongen*
Ha de oorlog is zij weer in.verschillende wedstrijden uitge-
komen, echter niet weinig succes» *
Ook Hel van Vliet heeft alleen prachtige carrière op zwem-
gebied gemaakt. De wercld-records op de 100-200-400 en 500 m,
en op de 100-200 yards schoolslag staan óp, haar naam*
Iri 1946 maakte zij een succes volle tournee door Amerika,
waarna zij in Monako, Europees kampioene werd*
Dit jaar werd zij Olympisch kampioene jb? Londen.
Ondanks alle. successen en Se verering, die automatisch volg-
de, ifi Nel van Vliet een eenvoudig meisje gebleven, dat Ü
een Iwrood verkoopt als U in de winkel komt.
Nel traint nog steeds hard, want hierin giet aij de.oorBaak
van haar successen, maar v,pelt zich eigenlijk .zo in haar
element, als zij in de tamiliekring-hét gezin van Vliet
tolt twaalf personen- met haar verloofde zit en op haar ao-
cordeon kan spelen.
Andere bekende zwemsters zijn Hannie Termeulen en Greetje
Gaillard.



Voor dat ik hier aan een verslag over de stand van de afdelin-
gen begin even een kleine opmerking.
Het nieuws wat in deze rubriek verwerkt wordt hoort door afde-
lingen verstrekt te worden. Op het ogenblik leven we echter wat
dat betreft in een omgekeerde wereld, n.l» practisoh'al het
nieuws dat we hierin nu publiceren is verkregen door informa-
ties mijnerzijds.
.Volgende keer beter nietwaar secretarissen ?
De IACA is begonnen, als deze Poort jullie bereikt.
Wat is IACA ? 1ACA is: Leden Abonné Campagne,_Alle_afdelingen ...
hebben zich een taak ges~téld~en eóimnïgen'̂ Sï̂ n̂ aï harxPaan het
werk om die te volbrengen ook. We ontvingen al bericht hierover
uit: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag r Wat -die Abönne~traTnpagne
betreft daar zit nog iets andere aan vast ook. Je verspreid een
krant gemakkelijker, als hij beter is. Stuur dus voortaan meer
op-en aanmerkingen over d.e inhoud naar de redactie en natuur-
lijk ook stukjes, aardige anccdotes, en stukjes over gebeurte-
nissen die op scnool plaats vinden.
Amsterdam heeft nu zijn eigen afdelingsblad^"1t AmBterdammertje'*
waarin we een uitgebreid programma voor de volgende maanfl kun-
nen vinden, zoals tal van excursies naar verschillende bedrij- „
ven, een weekend op 13 en 14 November ter gelegenheid van de
Wereldjeugddag.
Er wordt in aangekondigd, waar en wanneer de studiegroepen aul~
len starten, in één woord om van te smullen.
Als laatste nieuws vermelden wij nog het. halen van 21$ van haar
gestelde norm voor de LACA.
Rotterdam meldt regelmatige bijeenkomsten van leden op Zondag-
avond waar ze het werk bespreken en alles wat daar nog bij te
pas komt. •
Senncmerland. Het bericht bereikt ons, dat ze daar werkelijk aan
Jie t werk s"laan. Hun eerste goede cenxrum bijeenkomst hebben ze
nu eindelijk gehad.
Groningen Is hard aan het denken misschien komen er goede be-
richten voor de volgende keer.
utrecht Goede plannen voor de IACA, hebben al heel wat binnen,
maar voor de rest ?
Ik hoop, dat het Organisatie Nieuws van volgende keer een gro-
ter lezerskring ander ogen zal komen,daani het geval is ?

Aan jullie De Taak, werk ze!.

Lucas de Jong.
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-twoord op Ho. 40791 d.d. 12 Sept. 1948. -
- '

Betreft: 0.P.S.J.-zomerkamp.
if>'!iiBijlagen: geen. v
In antwoord op het in margine vermelde

schrijven wordt bericht, dat in dit district geen activiteit
van de O.P.S.J. merkbaar is.

Ook is niet gebleken, dat het orgaan "De Poort" hier
* verspreid wordt.

Amsterdam, 25 November 1948.
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Op Zondag 28 November 1948 te 9.45 uur had in het Kriterion-
theater, Eoeterstraat 36 te Amsterdam een filmochtend van
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd plaats.
Het was een z.g. besloten filmvoorstelling, maar in de fiet-
senstalling naast het theater verkocht het O.P.S.J.-lid

uit Amsterdam kaarten.

Aanwezig: plm, ?00 personen. Zaalruimte: 420 plaatsen.
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a,:

In de zaal was een boekenstallet.je met boeken van o.a.
Theun de Vries,Albert Heléman en werken over Husland van
Russische schrijvers.

De opening geschiedde door . Hij zeide o.a.:
"Deze filmvoorstelling is een premie op het sluiten van de
leden- en abonné-actie. De film is een product van de Eussische
cultuur,"
Vervolgens maakte hij wat propaganda voor de O.P.S.J. , waarbij
weer ter sprake kwam de vernieuwing van het onderwijs. Verder
bracht hij verslag uit over de «esultaten van de audiëntie bij
minister dr. Hutten. De audiëntie had plm. ?0 minuten geduurd
en Z.Ex. had gez^egd, dat hij het urgentie-programma van de
O.P.S.J. zou bestuderen en enkele punten ter harte zou nemen.
Toen de delegatie het kreeg ovsr scholenbouw, zei de minister:
"Materialen. Materialen", waarop Johan(Joop) Prederik
Wolff, geb. te Velsen 14-3-1927 antwoordde:"deviezen
deviezen",
!" zei voorts nog: "Misschien is de professor wat vergeet-
achtig, maar wij zijn dat niet en zo nodig gaan we weer tei
audiëntie? Ook werd weer de militaire begroting vergeleken met
'die van Onderwijs. "We willen leven in vrede en dus naar huis
[met het leger1* aldis spreker.
Volgens geven thans in Amsterdam studenten, die lid zijn
van de O.P.S.J. gratis huiswerkhulp aan leerlingen van de
middelbare scholen, ULO's en MULO's, om zodoende leerlingen,
die behoefte hebben aan bijlessen en deze niet kunnen betalen
te helpen en daarmede tevens het gehele onderwijs op een hoger
niveau te brengen.
in verband met een op 28 November 1948 gehouden defilé van
diverse jeugdorganisaties langs het graf van de gefusilleerde
studente-versetsstrijdster Hannie v«« Schaft, haalde nog ev
even aan, dat Hannie in Mei 1940 de collegebanken had verlaten
om in het verzet voor haar Vaderland te gaan strijden. Spreker
wilde hiermede slechts zeggen, dat het mogelijk moet sijn ook
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nu de "boeken te verlaten om hogefe belangen te dienen.
Hierna werd een minuut stilt.e in acht genomen voor Hannie Schaft,

sprak voorts nog overXcultuurverbetering d.m.v. lezingen e.d,
Sinds kort zi jn er discu€sie-groepen opgericht te Amsterdam ter
bestudering van diverse maatschappelijke en culturele problemen.

Hierop volgde een tekenfilm "Het stille veld", uitgebracht door
Radio herkend ITederl3nd(een russisch fi lmpje).

Tijdens de nu volgende fcauze werden 11 leden en plm. 17 abonné's
geworven. Volgens höseft de gehele werfactie opgebracht
51 leden en 105 abonné's.

fels hoofdfilm werd gedraaid de Russische, eveneens door de E.W.N,
uitgebrachte film "de Afgevaardigde van de Baltische Vloot", met
Nederlandse teksten van Mr.

GEZIEN:
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S T U D E R E N g E J E U G D .

i er. Studiegr.Comm.
irtha Y. Halsen
Lng«l 360
m a t e_ r d a. m.

*'„-

*r riaat.

: Aan de Amsterdamse
!>' studerende Jeugd.
•* .r
pfet ia nu al "bijna 2 maanden, dat de studiegroepen van de
£-|ö»P.S.J. in groter en kleiner verband bijeenkomen om belang-
.^Ifijke zaken samen te bestuderen en te bespreken.

levendige discussies, die gevoerd werden en het groeiend
Aantal deelnemers bewijzen, dat de studerende jeugd sterk de
' e&oefte voelt om uit de wirwar van politieke chantage en

prlogspropaganda de weg te zoeken naar een maatschappij van
;,yrede en rechtvaardigheid. Wij zijn dan ook van mening» dat
*t%e dit verk op zo 'n groot mogelijke schaal moeten voortzetten.

Dinsdag 7 December komen alle groepen om 8 uur
in gebouw De Leeuw- Valkeribuygerstraat 149 bij»- :•-.
een, waar Ge r Harmsen zal spreken over: -

"d e fi o vr j e t - U "n i e e q d Te V. r e d eH
met discussie na, want wie zou er over c'-jze urgente

niet iets te vragen of te zeggen hebbén?
o k n i e t -l e d e n k u n n e n d e z e a y o n d

Zoals trouwejas allo studie gr oe-p-bi.leenkoma ten) b e z o e k e n »
^Heem.dus vrTëhden en kennissen mee. De kosten hangen af van het
J-aantal bezoekers, (hoogstens f o.25 p.p.)

je deze avond verhinderd zijn, en zou je toch graag van
bijeenkomsten op de hoogte willen worden gehouden, schrijf

even naar het in de kop van dit papiertje vermelde aecreta-

De Studiegroe"pcommiesie van de Q»P.S»J«
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Afschrift van een artikel ui*b "Sol Justitiae"

ORGANISATIE VAN
PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD.

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd is ongeveer een
jaar geleden ontstaan uit de behoefte, die gevoeld werd door
een aantal studerende»,aan Nederlandse Onderwijsinrichtingen om
zich te gaan bezighouden met problemen, die het onderwijs in
het algemeen be/treffen en speciaal met die problemen, waarmee
iedere scholier of student dagelijks te kampen heeft.De O.P.S.J
is van mening, dat deze problemen echter niet als op zich zelf
staande problemen kunnen worden beschouwd, maar dat men, wil
men met vruchtttot de kern van de zaak willen doordringen en wil
men wegen kunnen aangeveritot oplossing van deze problemen, men
ze moet zien in zo ruim mogelijk verband met maatschappelijke
factoren.
De O.P.S.J. heeft daarom het plan opgevat studiegroepen in te
stellen, waar in gezamenlijke discussie pra~c"Clööïl€ Vïaagstuk-
ken, het onderwijs betreffende aan de orde zullen worden ge-
steldjen getracht er bevredigende oplossingen voor te vinden.
Daar 'uiteraard bepaalde problemen voor verschillende inrich-
tingen van onderwijs uiteen lopen, ligt het in de bedoeling
om bij het vormen van deze studiegroepen zoveel mo&elijk stu-
derenden aan gelijke inrichtingen van onderwijs bijelkaar te
nemen. Daarom zal in Utrecht een studiegroep opgericht worden
voor studenten aan de Universiteit, waarin dan hoofdzakelijk
problemen, die op het Hoger onderwijs en de studenten betrek-
king hebben, zullen worden bediscussieerd. O.a. staan op het
programma collegegeldregeling, beurzenstelsel, democratisering
van het Hoger onderwijs, militaire dienst enz.
Wij hebben Prof.Dr.M.Minnaert bereid gevonden om een LEZING te
houden over het onderwerp:Mask het Hoger Onderwijs toegankelijk
voor arbeiderskinderen.
Deze lezing zal worden gehouden Dinsdag 14 December 1943 te
20 uur in het Physisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6.
CJa de inleiding van Prof. Minnaert zal er gelegenheid zijn tot
iejr stellen van vragen en tot discussie, terwijl het in de be-
loeling ligt om later in kleinere groepen het onderwerp en aan-
rerwante onderwerpen nader te bediscussiëren. Deze lezing en
lè studiegroepen zijn vrij toegankelijk voor alle belangstel-
Lenden.
llle verdere gewenste inlichtingen over de studiegroepen kunt
U verkrijgen bij

Fred Nagel, Slotlaan 1A Zeist.

"§EZIEN: 'v..
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Afschrift van een pamflet

OHOANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD.

96 Amsterdam 24 Nov. 1S48.
Secr.

Arasterdam West.

Aan de Afdelingsbesturen»

Beste Vrienden,

Hier volgt dan de tweede etappe van het werk dat nog voor
het Congres verricht moet worden.

Naast een behoorlijke groei van onze organisatie zetf, die
daardoor meer betekenis aan ons congres zal geven, moeten we
door het hé\ir voorgestelde het congres ook materieel mogelijk
en tot een succes maken.

Verg dus het uiterste van je krachten, zodat dit congres
niet alten de afsluiting van ons eerste O. P. S . J. -jaar zal zijn,
maat tevens van een glorierijke voortzetting van onze organisatJ
in de toekomst.

De Financiën verzorgen we weer door middel van een lijsten-
actie. De zekerheid, dat er mensen komen moet ons gegeven worder
do»r een goede kaartverkoop.

Ieder lid heeft recht ons congres te bezoeken, om tevens
in discussie te gaan, om alle huish. zittingen bij te wonen en
heeft volledig stemrecht . ;hiertoe zal hij op het congres, na
vertoon van een lidma/ttschapboekje een mandaatkaart ontvangen.
Niet-leden hebben, wanneer ze daar belang in stellen recht tot
toegang op ons congres (het is Openbaar !), b. v. belangstellende
leraren e. d., maar ze hebben niet, dan na onze uitdrukkelijke
toestemming, toegang tot de huish. zittingen.

De reisvergoeding is weer dezelfde als voor de Conferentie
n.l. 1/3 v. d. reiskosten.

Van de geldactie mogen jullie, zodra je boven de 100$
bent, 25$ houden, boven de 200$ is 50$ voor jullie. Van de
kaarten is f.o,o5 voor jullie, f .0.25 voor ons.

Registratie.. .

1e. Via de Staten, dat wijst zich vanzelf.
2e. Afrekening met de kwitantiesjze zijn weer in drievoud, één
voor het lid, een voor jullie(B) en één voor mij(H)
3e, Door het door jullie aangewezen bestuurslid, worden de door

de leden behaalde resultaten geregistreerd.
Hierbij is f.1.- gelijk aan 4 punten.

Hou dus goed bij;

Het door ieder behaalde aantal abonné's en leden, het opgehaald'
geldbedrag plus de totale puntenwaarde hêXirvan.

Degenen met het hoogste aantal punten krijgt een vulpen



cadeau. Voor elk: hoogste prestatie op het gebied van :
leden, abonné's en geldbedrag wordt bovendien een boekenprij

beschikbaar gesteld.

Barometer ;

Niet alleen, dat je dus voor je eigen afdeling goed moet regi-
streren(resultaten, afrekeningen,uitgezet materiaal) maar je
moet meer ook regelmatig verslag uitbrengen, en wel eenmaal
per week(uiterlijk Zaterdagochtend bij mij in de bus).

Verder verwacht ik i.a.h. bèta: bericht van jullie over al
jullie uitingen, denk erom, anders sla&n we ijskoud de afd. over
in het Org. Nieuws.

Afrekening;

Van de nieuwe leden en abonné's is natuurlijk geen afrekening
nodig, van de geld- en kaarten-actie wel, dat doe je per post-
wissel en wel volgens het hierbij gevoegde voorbeeld.
Zend me verder de kwitanties, denk er alleen aan, die zijn
alleen ter algemene controle; we gaan ze dus niet afkoeken om
er de diverse prestaties uit te halen.

Tot slot zijn hier nogmaals de aan alle afd. bekende Normen
gereleveerd:

G-ELimOBM
Amsterdam f.200.-
Kennemerland . f. 30.-
Den Haag f. 60.-
Eotterdam f. 35.-
Zaanstreek f. 15.-
G-ooi f. 25.-
Utrecht f. 25.-
Groningen f. 10.-

Totaal f.400.-

Wat de kaartverkoop betreft zijn hier geen normen gesteld, doch
wij rekenen erop, dat practisch alle leden komen en dat deze
kaarten reeds in eerste instantie gekocht zullen worden.

Jongens zet je schouders eronder, tot nu toe hebben we
getoond dat alles wat we ons voorgenomen hebben, ons ook is gelu

Door ons aller werkkracht zal dan ook ons congres niet
alleen het overzicht zijn over het eerste Ü.P.S.J.-jaar, maar hè
begin van een nieuw, dat ons nog meer successen zal brengen
door ons harde en onverpoosde werk.

Voor de dag. leiding

Lucas de Jong
(Secretaris)
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'De Poort" 1948, Ho. 10

Hiermede heb ik de eer Uwer Excellentie aan te bieden
afschriften van een tweetal artikelen, opgenomen in het or-
gaan "De Poort", 1948, No. 10, een uitgave van de "Organisa-
tie van rrogressieve Studerende Jeugd" (O.P.S.J.), naar aan-
leiding vRn de door Uwe Excellentie toegestane audiëntie aan
vertegenwoordigers van deze vereniging.

Het Hoofd van de
CSNTR^L2 TT-ILIGTTEIDSDISNST

tf-naraena deze:

J»G. Crabbendam
.Aan 2.1 jne Excellentie
de Kinister van Onderwijs, Kunsten en vTetenschappen
t.a.v. de WelSdGestr. Heer !Ir. ,
Chef van het Kabinet van Z.S. de Finister van 0., K. en ?/.
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TJit "de Poort", no 10, uitgave van de O. P. S. J.

MINISTER RUTTSH OHTYAIlftfr QN3E DELESAOÜB.

Onze steia is nu ook in Den Haag gehoord. De eisen en verlan-
gens van de ruim driehonderd studerenden, die op 9 en 10 October
jl. in Amsterdam bijeen kwamen, zijn nu rechtstreeks onder de
aandacht van de Minister voor Onder. 'i ja Kunst en Wetenschap ge-
bracht.

O

O

Donderdagmiddag ,11 • stond de delegatie, die op ons Appel
kozen --verd, op do stc-p van het Departeraent. 13ni?re ogenblikken
later werd deze vertegenwoordiging van scholieren, studenten en
kunststuderenden door Minister Hutten in zijn werkkamer ontvangen

De delegatie, die gevormd r/yrd door Joop '̂OLFP (voorzitter
O.P.S.J.), Lucas de JQNÖf Prits iOJIPZR, Jacquos HOEKSTRA (allen
student) en Hedda OOSTERHOUT (scholier), viel neteen riet de deur
in huis. 72r •••••re r d een uiteenzetting ^efeven over het karakter,
het verloop en de besluiten van onae Amsterdamse conferentie.

De delegatie bracht allereerst oiider de aandacht van de
Minister, dat de leerlingen van de "tiudelbare scholen en "ïï.iIO-
scholen ro^olsaatig overladen //orden met grote hoeveelheden huis-
work. ïïr werd van de Minister gevraagd on te??en dit euvel op te
treden. Dit is nofreli^k door het beperken ven de leerstof. De
Minister noteerde. Maar ... er w ar -m nog andere belangrijke kwes-
ties. De voorlichting op onze scholon is in somii/re gevallen niet
objectief, maar volkomen subjectief. De delegatie aorak als haar
mening uit, c a t speciaal ook de "v oorlic it ng" ovor ro Covjet-
Unie in de div roe schoolboekjes on t o olaatbaar is. >ij hebben
hier herhaaldelijk te raakon niet een verkapte oorlofrsrropapanda.
Het aardrijksxindeboekje vnn Bruruielkanp on Fahrsnfort, dat veel
op Aiasterdanse scholen gebruikt wordt, is hiervan een ontstellend
voorbeeld, ao gaf de delegatie de Minister to verstaan.

De biwindsnan, die de uiteenzetting nauwlettend volgde,
ziede deae k.vestie te onderzoeken. Onao eis, dat or meer scholen
flobouTïd nioetan worden, dat wederom een annvang .vordt gemaakt net
de bouv; van gyrano stioklokalen, word door de Minister afgewezen.
"Materiaal-schaarste", zie de Minister en hij hief zijn handen to
hemel. Dusiwel voor kazernes, maar niot voor scholon.

Zo./ül Toop lolff als Fritc Kuiper drongen bij de Ministor aa
op een spoedige bekrachtiging van de benoeming vnn dr, Prosser
tot hoogleraar ann de a. g. Politieke faculteit aan de TTnivcrsitet
in Amsterdam*

Hen toezegging verd niet verkregen, naar wel de mededeling,
dat binnen snlcole darren een beslissing in dezs zaak zou worden
"•enoncn. "~3r is ^een rede tot grote ongerustheid in verband tiet
oen eventuele college-^eld v-Thoging", deelde Zijne Excellentie W
in ant'.voord op vragen van de nelortitie.

- Aan -
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A*n het slot van de audiëntie verzekerde de Minister aan de
ajoigeroapcye vraagstukken de nodifte aandacht te beoteden en het
ur̂ ëïl-tie program van de O.P.S.J. te zullen bestudex^en.

Yfij houdan Minister Ratten aan zijn woord. De Nederlandse
studerenden hebben nu direct hun oioon aan de regering voorge-
legd, /dat or do nodip-e aandacht aan zal v/orden besteed. Zij eisen,
dat dit ook tot maatregelen in h-t belp.n^ van ons onderwijs zal

leiden

/en verdachten



Uit "De Poort" van de O.P.S.J,. Ie jaargang IIo.lO.

KIHI3T3K IN HHT_I-IATJ;: Q5DR1SVSN.

Op de elfde van de elfde anno 1948, hield Zijne Excel"1 «ntie,
de ITinister van Westerse Cultuur en V/ eten schappen, Prof. GEUTJES,
in het .American-Hotel te Snater "am voor een ?.s.ntal studerende
Jongeren een zuiver wetenschappelijke lezing over de hoge '''es-
terse Cultuur en de plichten, die op de huidige Testerse Cultuur-
mens rusten.

De !Tinister nam o.rr.. scherp stelling tegen de in sorjiige
aardrijkskunde boekjes voorkomende idee, dat de ?,on in het Oosten
zou orvc:v:en: "willen schoolboeken wetenschappelijk verantwoord
zijn", verklaarde r^ijne Excellentie letterlijk, "dan dienen zij
ree?:, feiten nonr voren te halen, vant feiten zegden ons niets",

Al 3 voorbeeld vnn goed didactisch onderwijs, wc os de T'i-
riister op hat r.ordri jkskundeboekje van van Tunnelen en "'Irfahren;
tooh gaat dit boekje volgens r̂ ijne Excellentie nog niet ver
genoeg, v*ant sr moet iets gedaan v.'orden tegen ''lG vieze in lom-
pen geklede Rus,

"Hoewel de bakernat van de ;iuidige^e«tterse Cultuuf in
Amerika ligt, voelen wij ons toch allen éón in de strild voor
het behoud van de Cultuur", riep de Tifister enthousiast uit,

i-'il.» voorbeelden hoe men de wetenschap in dienst moet stel-
len van de hoge 'esterse Cultuur roemde 'ijne Excellentie de
zuiver -«eten.schappelijke fabricage van stoomborir;en in de Verenig-
de Staten en -ie zuiver wetensöhappelijke benoeming van prof.
B/jH~n-ITo in Groot Mokum,

?"a afloop van zijn boeiend en zuiver wetenschappelijk be-
toog, werd üdjne Excellentie door.enige onrust-zaaiende scholieren
en jonge kunststuderenden net de meest zonderlinge vragen be-
stormd,

Een aantal K.U.L.O.'ers vroegen Zijne Excellentie, of Hij
geen tegenstelling zag tussen de levenslustige, krachtige en goed-
p:sklGde jongens en meisjes bij de Russische Sportyarade en de,
volgens de T'inister in lompen geklede Russen, die alleen maar
op kachels kunnen slapen.

Je mensen in gehuurde 'cl*

Ken van de revolutionnaire gezindheid gitnl^ndo groep
jon^e kunststuderenden vroeg de Minister op de na n af, hoe Hij
over het urgentie-programma van de O.F,3,J, dacht.
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Onze Flnister wist r.og lange tijd mceidg Zijn hoofd boven
water te houden, maar viel onder de storm van vragen tenslotte
toch door de nand, toon Hij bevestigend knikte op de brutaal
gestelde vraag1, of stijgende oorlo^suit^aven en afnemende onder-
wijsuitgaven overeenkomen met Westerse Cultuur.

Zijne Excellentie doorzag de opgezette valstrik helaas te
laat en viel van zijn stokje.

Sen £-;ereohteli.1k onderzoek v/ordt ingesteld naar de stellers
van deze en andere onhebbelijke strikvragen.
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J. Datum: 10-12-48

Hierbij doe ik U een fotocopie toekomen
van een O.P.S.J.-steunlijst en van een toegangs-
kaart tot het Eerste .Openbare O.P.S.J.-Congres
oj> 27, 23 en 29 December a.s. te Amsterdam.

"

14 DEC 1048
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Uitnodiging

^0.30

Organisatie

van Progressieve Studerende Jeugd
Seer. Admlralengracht 961

Eerste Openbare O.P.SJ. Congres
Op 27, 28 en 29 December 1948

'$%,'„• in geb. De Leeuw, Valkenburgerstr. 149 te A'dam

r̂ te bereiken met lijn 9 en 26
•v 'P* zittingen worden gehouden: • /

'-'.f. Maandag 'Dinidag
x' /530-6.30 uur Opening 930-12 uur Hulsh. zitting (alleen v, leden)i'
"v 7̂.80-plm. 10.30 uur AvondzttUng 1-5 uur Openbare zttting :

^Woensdag 9.3O-12 uur Huishoudelijke zttting, daarna de. officiële sluiting

Deze kaart geeft tevens toegang tot de demonstratieve Congreszittfng

: op Dinsdagavond in de ..Prmcessezaal". Rozengracht 133. Aanvang S uur
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16 DEC. 1948

Dat urn: TS-I^-
Organisatieraad-vergadering van de O.P.S.J.,
op 12-12-43 ten 10 uur in gebouw "De Leeuw",
Valkenburgerstraat 149 te Amsterdam-G.

Aanwezig waren:

C

C

begon met een speech over de politieke toestand
vanTïïêt neet e n. Afgekraakt werden natuurlijk de U.S.A.qi het
Marshallplan, de Commissie voor Anti-Amerikacnse activiteit
en de anti-otakingswet in de U.S.A. Volgens wordt
de U.S .A. steeds meer een fascistische staat waai de burgeri;
meer en meer hun vrijheden worden ontnomen. "Want staken
het toppunt van vrijheid".

Volg ns spreker weid in het Euhrgebied wederom een oorlogs-
industrie opgebouwd, we.ar de moffen weer een kans kregen en
welke is gericht tegen Husland. In China was de za.ak wel 7,0
ongeveer "O .X." en "Berlijn" is alleen maar een probleem
omdat de Testsrrse landen er een pro.bleem van hebben gemaakt.

Wat betreft
dat er centra

de actie van de O.P.S .J . merkte spreker op
gevormd moesten worden op scholen, zodat de

leerlingen macht zouden krijgen en stemming zouden kunnen
maken tegen leraren en boeken die hun niet aanstaan.

Verder werd nog even het geval Ratio Koster verheerlijkt
en als voorbeeld gesteld voor iedereen.

Tot slot van de redevoering kwam weer op de proppen het
onderwerp : "Geen geld voor onderwi j s , wel geld voor oorlogs-
tuig".

Hierna kwam na een kleine pauze voor het
forum. Volgens hem was de activiteit van de afdel ingen aan
alle kanten veel te slap. Daardoor was de af d. Zaandam, op,-
£ehèyen. Er was geld te kort en leden te tcort. Nederland
telt nu ongeveer ?00 OPSJ-leden.

De afd, Utrecht werd niet genoemd.
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ïïa deze redevoering werd gelunched in hetzelfde g
waarna de discussies aan de beurt kwamen. Deze discussies,
welke gingen over de statuten, leverden niets belangrijks op,

Alleen kwam nog even het gesprek op "De Nieuwe Koers".
Deze organisatie had gevraagd om opheldering betreffende de
gebeurtenissen op Celebes. Z i j vroegen dit, doch eisten
dit niet. De O.P.S.J. eist echter en vraagt niet.

Cj
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Bijeenkomst van alle discussiegroepen van de afdeling Am-
sterdam der Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd.
op 7-12-4-3 in het gebouw "De Leeuw", Valkenburgerstraat T49
te Amsterdam.
De desbetreffende circulaire is dezerzijds toegesonden op

'-12-43.
Aanvang 20.?0 uur, in plaats van 20 uur, zoals was aange-

kondigd.
Aanwezig waren ongeveer 34 personen, waaronder:

O

Spreker was G-3R HARMSETÏ over het
onderwerp: "De Sovjet Unie en de Vrede".
Volgens Harmsen staan tegenover elkaar "Kapitalisme" en

"Socialisme". De economie van het kapitalisme is erop gericht
zoveel mogelijk producten te fabriceren waaraan verdiend kan
worden, zonder erop te letten of de wereld er gelukkiger door
wordt. Socialisme heeft echter een economie, die erop gericht
is om de mensen gelukkiger te maken en daarvoor is nodig, dat
er alleen producten gemaakt worden die men daartoe nodig heef'
Hieruit volgt dat kapitalisme oorlog betekent en socialisme
vrede, aldus Ger Harmsen. Hierbij haalde hij een uitspraak aa
van de Fransman Jouet, die gezegd heeft: "Zoals een wolk de
regen in zich draagt, draagt het kapitalisme oorlog in zich",
Harmsen komt dan tot de behandeling van de voorgeschiedenis

van de laatste wereldoorlog en de nasleep hiervan.
Het fascisme is een vorm van kapitalisme. Oorspronkelijk

was Rusland de vijand van Duitsland, d.w.z. van Hitler.Ruslan
heeft danook al het mogelijke gedaan om pacten te sluiten met
de TTest-Europese landen en met de ü.S.A. Volgens Harmsen is
dit mislukt door de onwil van deze landen, want hun opzet was
om Duitsland te gebruiken tegen Rusland. Rusland heeft hierui
zijn lering getrokken en een niet-aanvalspact met Duitsland
gesloten. Toen Duitsland danook zijn oorspronkelijke vrienden
(West-Europa) aanviel, was dit de eerste grote klap voor het
kapitalisme.
Nadat Duitsland door toedoen van Rusland eindelijk was ver-

slagen zijn er verdragen gemaakt (Yalta, Potsdam), waarbij
bepalingen gemaakt zijn die het Duitsland onmogelijk zouden
maken om ooit weer een aanvalsoorlog te beginnen.
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Rusland heeft zich aan alle verdragen gehouden, maar de West-
Europese landen niet. Integendeel! Intussen leeft het fascisme
nog altijd, zij het dan in andere vormen, die niet direct te
onderkennen zijn. Bij voorbeeld in Amerika, waar de couranten
(en dus de publieke opinie) in handen zijn van een aantal ka-
pitalisten. Daartegenover staat,dat de couranten in de Sovjet
Unie in handen zijn van het proletariaat.

De Marshall hulp is niets anders dan het voeden van de ver-
schillende vormen van fascismefdie hier in Europa zijn.
(Griekenland, Turkije e.d.).
Maar volgens Harmsen is het een troost, dat de werkers over

de ge$ele v/ereld het kapitalisme beu zijn. Als voorbeeld hier-
voor kan dienen, dat het Amerikaanse volk Truman heeft gekozen.
Dewey is een beschermeling van het kapitalisme en is ook als
zodanig in de propaganda voor de verkiezingen afgeschilderd.
Truman heeft weinig propaganda gemaakt en het volk heeft hem
gekozen omdat men denkt,dat hij de kapitalisten niet de hand
boven het hoofd zal houden. Dat dit in werkelijkheid wel het
geval is, is een tweede, aldus spreker.
Als bewijs dat het fascisme en het kapitalisme twee handen

op één buik zijn, kan nog dienen,dat Hitler in zijn voorberei-
dingen voor de oorlog flink is gesteund door Pord. Hitler had
in zijn werkkamer dan ook één pertret hangen en dat was het
portret van Pord.
Het socialisme streeft niet naar gebiedsuitbreiding, integen-

deel, Russische troepen hebben b.v. Noord-Korea verlaten. De
Amerikanen daarentegen zitten nog op Z. Korea en leggen nog
overal bases en steunpunten aan. Ze zijn overal te vinden.
Overal waar de mens om de vrijheid vecht, zendt Amerika zijn
oorlogsmateriaal (Griekenland, Indonesië e.a.).
Ten slotte spoorde Harmsen nog aan zich niet te scharen in

legers, die gericht zijn tegen het socialisme.
Ten bewijze dat de Sovjet Unie niet naar gebiedsuitbreiding

streeft, noemde spreker nog Finland, dat, zoals hij opmerkte,
een gemakkelijke prooi voor de Sovjets was en strategisch ook
van belang, daar het de toegangspoort is voor Leningrad. Maar,
zo zeide hij, in Finland zijn wel de kapitalistische landen aan
het wroeten, doch desondanks wordt het niet door de Sovjet "unie
bezet.

GEZIEN:
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Uitgave van de OPSJ

AMSTERDAM
o vrt/nj dv^.cbt

ftaorg

Corresp.adres:
Lucas de Jong
Admirale ngracht 96

Tijdens een uitstekend geslaagde filmochtend in het Kriteriontheater
kon het A'damse bestuur als eerste in het land bekend maken, dat zij
de voor haar gestelde normen in het kader van de LACA had bereikt.
AMSTERDAM SCHREEF TOT NU TOE 64 NIEUWS LEDEN en 108 NIEUWE ABONNES IN.

Met deze waarlijk grootse prestatie toonde Amsterdam ons weer, dat
geen moeite ons te groot, geen werk ons te zwaar is, wanneer het er on
gaat de OPSJ nog meer te doen groeien en bloeien.

Deze week is in alle afdelingen het werk voor ons congres gestart.
Steunlijsten zijn of worden uitgezet, toegangskaarten verkocht (koop
er gauw een, anders grijp je er naast). Aan het einde van deze actie
zullen we elkaar op het congres ontmoeten. Zorg, dat door je werk de
congresactie slaagt, dat betekent, dat we een goed congres krijgen,
de beste voorwaarde voor het dtlagen van ons werk in de toekomst.

1. Amsterdam
PRESTATlELIJST

2. Den Haag
3. Rotterdam
4. Utrecht
5. Kennemerland
6-7-S-. Groei, Zaanstreek, G-ron.

Leden
106,7 i»
70
25
20
18,2

Abonné's
108 %
30
61,1
60

geen resultaten,

Gemiddelde
107,3#
50
43,1
40

Uit de hier verstrekte cijfers zien jullie dat er nog heel wat moet
gebeuren. Afdelingen, zorgt dat je naast je werk voor het congres
ook de LACA volbrengt, zodat, je niet met het schaamrood op de kaken
bij je Amsterdamse gastheren vertoeft.

P.S.
Doordat de stencilmachine te koud was, is dé BAROMETER die vorige
week had zullen verschijnen, mislukt. Onze excuses, van nu af aan
zullen jullie wekelijke kunnen peilen of je gemiddelde gedaald of
gestegen is, hoe de afdelingen er voor staan enz.
Willen de afd.besturen ook rekening hiermee houden?
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Amsterdam pronkt op het -Ogenblik nog steeds met de beste prestaties
en wel met Greetje PelÉrom die 154 punten (10 leden en 9 abonne's)
op haar naam heeft staan.
Verder zijn er nog o.a. A nn iê  Ha r ms en met 78 punten en Hedda Oo'ster-
hout met 62 punten. .
Als bijzonder geval nog Lies Meyers 36 punten (Lies bedankte'een
tijdje geleden als lid, maar 't kan verkeren, ze werd weer lid en als
zoenoffer bracht ze 6 nieuwe abonné* 'sbinnen).
Van de congresactie waren nog geen resultaten bekend. Die komen vol-
gende week.
Op de tweede plaats komt Den Haag met Heika de Vries (32 punten),
G-reetje de la Gourt (22 punten).
Volgens de nu betende gegevens is dus G-reetje Pelgrom de eerste vulpe
candidaat, (Jeetje zorg dat je het blijft!!
Denk er aan: Voor de congresactie geldt: f.1,- = 4 punten.

R
R S -

Hoewel we allen veel van kamperen houden, heeft het afd.bestuur
van Arasterdam gemeend, dat het tijdens het congres te~Taoud zou
zijn om onze gasten in de Valkenburgerstraat te laten kamperen.
Jullie kunt dus op een slaapadres rekenen. Aardig van se, hè ?
In het kader van de subsidieverlagingen moest ook de OPSJ een
veertje laten. Hierdoor wordt de toegangsptijs voor het gehele
congres 30 c. in plaats van het bekende kwartje dat wij voor de
conferentie betaalden.
Wist je dat tijdens het congres en wel op Dinsdag 28 December
een grote avond wordt georganiseerd. Wanneer de afdalingen ons zo
spoedig mogelijk willen berichten of zij speciaal voor deze avond
nog gegadigden weten. Dan sturen wij een aantal kaarten aan de
afdelingen op. De congresdeelnemers kunnen vanzelfsprekend op hun
coagreskaart toegang tot deze avond krijgen!!!
Ben je al bij met je contributie? Er wordt alleen een mandaatkaart
verstrekt op vertoon van je contributieboekje -.vaarin je volledig
bij bent met je zegelé !!!!
Op je mandaatkaart krijg je stemrecht, spreekrecht en toegang tot
de huishoudelijke zittingen, met andere woorden,een goede bedienin
Weet je, dat de niet-Amsterdamse leden hun reis voor 1/3 gedeelte
ver^otd

Verbinding: 19
Datum: 10-12-43
A/2 no. 949'48 OPSJ
Onderwerp: O.P.S.J.
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. Lezing van Prof. Dr. MARCEL GILLES JOZEF MINNAERT,
gehouden voor

de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd over het onder-
werp: "Maak het hoger onderwijs vrij voor de arbeiderskinderen",
in het Physisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht, op
14-12-43 ten 20 uur.
Aanwezig waren ongeveer 30 personen, waaronder:

Ook waren er 2 journalisten, vermoedelijk van "Het Vrije Volk"
en het "Nieuw Utrechts Dagblad"; in die kranten verscheen althans
een artikel over deze vergadering.
Na de opening kreeg

het woord, en vertelde dat de mens
een verstand heeft waarmee hij de natuur tracht te beheersen. Dii
brengt gevsar mede, wont er kunnen groepen van mensen zijn, die
een verkeerd gebruik van het verstand maken. Daarvoor is het
nodig, dat het onderwijs op een hoog peil wordt gebracht en
daarvoor dienst weer de O.P.3.J.
Vervolgens kwam Prof. Kinnaert aan het woord.
Hij begon met de statistiek te behandelen omtrent hen, die aan

de Universiteit studeren. Deze statistiek vertoont het volgende
beeld: Arbeiderskinderen: 0,4 ̂

Boerenkinderen: 3,6 fo
Middenstandakinderen: 7,0 i»
Overigen 39,0 i».
(dit zijn landelijke percentages).

Voor Amsterdam zijn de percentages:
Arbeiderskinderen: 0,6 %
Boerenkinderen: 4,0 i»
Middenstand: 6,4 %
Overigen: 39,0 %

Daartegenover zette spreker de sociale verdeling van de Neder-
landse bevolkingsgroepen:

Arbeiders: 45 fi
Boeren: 20 i<>
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Middenstand : 20$
Overigen: 15$

De kosten van levensonderhoud voor studenten berskende hij op:
Collegegeld: ƒ 300
Levensonderhoud: f 1000
Boeken, practicagelden, e.d. ƒ 200
Totaal: ƒ 1590

Minnaert zeide dat hierbij nog moet worden opgeteld het be-
drag, dat de student niet verdient omdat hij studeert.
tyat er in Nederland aan gedaan wordt om de minvermogenden tod

te laten studeren is de instelling van studiebeurzen, die weer
verdeeld worden in renteloze voorschotten en echte beurzen.

Het beurzenstelsel in Nederland is hoogst gebrekkig te noemen
want het Rijk geeft 5$ van de studenten een beurs, terwijl par-
ticulieren 7,7% van de studenten verzorgen op dit terrein.
Henteloae voorschotten vindt Prof. Minnaert uit den boze,

omdat deze direct na het beëindigen van de studie moeten worden
terugbetaald* dus net in de tijd, dat er aan trouwen gedacht
wordt ,welke voor de jongelui de duurste tijd is.
Een arbeiderskind kan eventueel wel studeren, maar daar zijn

allerlei nadelen aan verbonden, en vrel:
Hij gaat niet te werk naar aanleg en ambitie, maar kiest een

vak waarin hij snel kan afstuderen, anders wordt het te duur.
Dikwijls mislukt zo'n studie danook halfweg.
Hij neemt niet deel aan de studentenverenigingen daar dit

eveneens te duur is, terwijl hij er bovendien geen tijd voor
heeft. Als voorbeeld haalde spreker aan dat in Leiden 24$ der
studenten spoorstudent is en 33$ nihilist.
Minnaert waarschuwde ervoor7dat men, wanneer de finantiële

situatie voor de arbeiders beter zou worden toch niet ineens
een grote toeloop van kinderen van deze groep naar de Univer-
siteit kan verwachten. In de eerste plaats speelt het milieu
een rol (velen weten bijv, niet eens dat er zo iets bestaat
als een Technische Hogeschool). In de tweede plaats heeft de
arbeider zijn wantrouwen tegenover de intellectueel te over-
winnen. De opvatting, als zouden de betere standen meer begaaf-
den opleveren dan de arbeiders, werd door spreker bestreden en
hij noemde als voorbeeld Rusland, waar de hogere standen ver-
nietigd waren en nu even goed een wetenschappelijke wereld"'
aanwezig is, ontstaan uit de arbeidersklasse.

In Nederland is nu, volgens Prof. Minnaert, het volgende
te doen: 1. progressieve collegegelden

2. verruiming van studiebeurzen
3. afschaffing van het collegegeld
4. studieloon of voorsalaris.

Hij propageertv^het studieloon, dat in tegenstelling met de
studiebeurs verschaft wordt aan elke student. Het idee, dat hiei
voorstaat, is dat de student doorjzijn studeren werkt voor de
maatschapppij. Dit studieloon moet weer bekostigd worden door
de belastingen, zodat het geen cadeautje wordt voor rijke menser

Volgens Minnaert is er momenteel een studentenselectie naar
geld^maar bij instelling van het studieloon kan dit een selectie
worden naar bekwaamheid.
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Vervolgens kwamen de selectiemethoden ter sprake, waarvan
spreker opmerkte, dat elke selectiemethode beter was dan geen
selectiemethode. Als methoden haalde hij aan:
1. het examen
2. het psycho-technisch onderzoek, gecombineerd met adviezen

van rectoren en directeuren van het middelbaar onderwijs.
In Rusland bestaat reeds het systeem van praesalaris (gelijk

aan studieloon) wasraan verbonden is een verplichte tewerk stel-
ling na afloop van de studie gedurende 3 jaren in gebieden waar
de wetenschappelijke werker hard nodig is.
Volgens de oppositie zal door deze maatregelen de academische

vrijheid worden aangetast, maar Minnaert vindt het begrip vrij-
heid hier te lande eigenlijk min of meer onzinnig. Hij wil het
begrip vrijheid zien zoals het gedefinieerd is op de zitting
van de Verenigde Naties te Parijs.
2e hierop volgende discussie leverde geen bijzonderheden op.



Ingesloten doe ik U toekomen een afschrift van de Statuten

Huishoudelijk reglement der "O.P.S.J.", zoals deze thansen

luiden.

f) 23 December

.«o •
Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst /
Javastraat 68 -: ï~Z36,^ \G r a v e n h a g e. - ........ j



ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDERENDE JBUGD.

S T A T U T E N .

1. Doel s
Art. l De vereniging, genaamd Organisatie Progressieve Studerende Jeugd

is een zelfgeleide jeugdbeweging, is gevestigd te Amsterdam en
is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen
van 29 November 194? af.

Art. 2 De O.P.S.J. atelt zich ten doel, de studerende jongeren te ver-
enigen en te leiden in de strijd voor de verdediging en vernieu-
wing van democratie, cultuur en w etenschap, zulks in nauwe samen-
werking met het werkende volk en de werkende jeugd in het bijzon-
der.
£ij zal de geestelijke en materiele belangen van de studerende
jeugd behartigen.
In haar strijd voor vrede en welvaart acht zij zich verbonden
met de studerende en werkende jongeren uit de hele wereld.

Art, 3 De O.P.S.J. tracht haar doel te bereiken;
a) het voeren en ondersteunen van - alsmede het deelnemen aan

a-i.le acties, die in het belang van de jeugd en do studerende
jongeren in het bijzonder gehouden worden.

b) door samenwerking met andere organisaties op progressieve
basis.

c) Het bevorderen van ontwikkeling en goede ontspanning.
d) door alle andere daartoe geëigende middelen.

2. DE LEDEN.

Art. 4. ..Lid kan zijn elke Nederlander C se )die:
a. De doelstellingen van de organisatie onderschrijft.
b. De le&ftijd van 12 jaren heeft bereikt en die van JO ̂ aren

niet heeft overschreden.
c. Een ïnricTvting van voortgezet onderv/i^s bezoekt dan wel deze

kortelings heeft verlaten.
d. Aan haar/zijn financiële verplichtingen voldoet.
e. Bijzondere beoaling:

1. Hij/zî  die zich als lid aanmeldt, maar tijdens de be-
zetting ded uitmaakte van een Nationaal Socialistische
organisatie, kan pas na uitdrukkelijke toestemming van
de Oranisatie Haad als lid v;orden toegelaten.

Art. 5 °e organisatie kent:
a. Gewone leden, die lid van een afd. zijnCzie art. 8)
b. Algemene leden. Dit zijn zij die door het ontbreken van een

afdeling in h on „voonplaatc of verblijf elders niet op de nor-
male manier staan ingeschreven. Zî  zijn bij het Landelijk
Secretariaat ingeschreven en voldoen daar hun financiële ver-

- plichtingen.
c. Breleden. Het congres heeft het recht om op* grond van bijzon-

dere verdiensten het are lidmaatschap toe te kennen.
Art. 6 Van elk lid wordt verwacht dat hî /zij de organisatie zal steunen

en overal v.raa.r hij kan de belangen van de jeugd in het algeme.en,
en de studerende jeugd in het bijzonder zal behartigen.

Art« 7 Elk li<3 heeft het recht haar ô ĵ ĵ .nrenjmg, te uiten en te be-
voegder plaatse critiek ~öp~~aile onderdelen van het werk te bren-
gen.

3. ORGANISATIE.

Art. 8 Een afdeling wordt gevormd door ten minste 5 leden die in een-
zelfde plaats of nader te omschrijven gebied wonen, dan wel ge-
zamenlijk een school bezoeken.



9 De leiding van een afd. berust bij het afd.bestuur, dat uit
ten minste 3 personen moet bestaan en op een aan het begin
van elk school/studiejaar te houden ledenvergadering, uit en
door de leden gekozen wordt.

Art.10 Binnen een afd. kunnen centra, studiegroepen en clubs gevormd
worden.

Art.11 Het centrum is een eenheid van organisatorische activiteit
en ontspanning. Het staat onder leiding van een centrum-bestu:
dat uit en door de leden gekozen wordt.
Een centrum wordt gevormd op een school of binnen esn door hel
afd. bestuur nader te bepalen geografisch gebied.

Art.12 Het afd4 besiuur- heef t de plicht het werk binnen haar afd. te
stimuleren en alle daartoe geëigende middelen en vormen te ge-
bruiken.

Art.13 Het, afd. bestuur kiest uit haar midden een dagelijkse leiding
öüe'cfë dagelijkse zaken van de afdeling behartigt. Het afd.
bestuur is voor haar beleid verantwoording schuldig aan de
ledenvergadering, het Departsments Bestuur en de Organisatie
Raad.

Art.14 Ben aantal afd. binnen een bep±aald gebied vormen een depar-
tement. Het departement staat onder leiding" van een Departe-
mentsbestuur(D.B.) dat op een minstens eebmaal per jaar te
houden Departements Conferentie gekozen wordt. De afgevaar-
digden naar deze conferentie worden op de ledenvergaderingen
der afdelingen gekozen.

Art.15 HeĴ JDjELj leidt de werkzaamheden van het Departement. Zij kiesl'_±±*iî Tcseuit haar midden een Dagelijkse leiding die de dagelijkse zakei
van het Departement behartigt.

Art.16 Het Congres is het hoogste orgaan binnen de O.F.S.J. Het neeml
bindende besluiten. Het congres wordt gevormd door de afge-
vaardigden der afd. die door de ledenvergadering hiertoe ge-
kozen v/orden en door ds O.R. uitgenodigde gasten die echter
geen stemrecht hebben.

Art.l? Hst Congres zxxks* wordt minstens éénmaal in de 2 jaar gehoudt
en verkiest dan de Organisatie Raaa, die uit tenminste 10 per-
sonen moet bestaan, een landelijke kascontrole commissie en
een commissie van beroep.

Art.18 De O.H. is een verantwoording schuldig aan het Congres. _ZL\t uit haar midden een dagelijkse leiding, die de dage rij k-

se zaken van de O.F.S.J. behartigt.
Art.19 Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen ge-

nomen.
Tussentijdse ledenvergaderingen, Departement Conferenties en
Congressen:
a. Ledenvergaderingen moeten gehouden worden wanneer 30$ der

leden, het afd. Bestaur, het betreffende departements Be-
stuur en/of Organisatie Raad dit nodig achten.

b. Departements Conferenties moeten gehouden worden wanneer
een aantal afoej-ingen die tenminste 3̂  oer leden van dat
Departement vertegenwoordigen, het Departementsbes t uur en/
of de Organisatie Raad dit nodig acht.

b. Een congres moet gehouden worden wanneer:
3 Departementen, die tenminste 1/4 der leden vertegenwoor-
digen en/of de Organisatie Raad dit nodig achten.

Art.20 Wanneer in bepaalde gevallen geen of nog geen Departement aan-
wezig is neemt de Organisatie Raad alle rechten en plichten
van het D.B. over.
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Art»21 Het Departementsbestuur en de Organisatie Raad hebten het
recht alle onder hen resorterende zaken te controleren of te
doen controleren en daarvoor onvoorwaardelijk inzage in de
daarop betrekking hebbende bescheiden te krijgen.

4. FIN.JJCtSN.

Art.22 De organisatie ontvangt zî n inkomsten uit:
a* Contributie
b. Donaties en giften
c. Subsidies van Rijk en Gemeente
d. Acties
e. Schenkingen en legaten

Art.23 De diverse kassen worden gecontroleerd door resp. een landl.
kascontroiecooimissie, een departements kascontrole commissie
en een afd.kascontrolecommissie. De kascontroiecommissies
worden op deselfde vvi^ze als de besturen gekozen. In alke
coQKiseie heeft een bestuurslid zittingCniet de betr.penning-
meester) .
Zî  hebben ds plicht regelmatig, minstens eenmaal per jaar
rapport van hun bevindingen uit te brengen.

' ". BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:

Art» 24 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:
a. Opzegging
b. Overlijden
c. Royement of schorsing.

Artj25 Tenminste 5 leden, het afd.bestuur, het Departements bestuur
en de Organisatie Raad en de D.L. hebben het recht een lid
voor achoriing of royement voor te d ragen. Het betreffende li<
hseft het recht zijn/haar houding op een ledenvergadering te
verdedigen.

Art.26 Het besluit tot schorsing en/of royement heeft de ledenver-
gadering mits 5<M der leden aanwezig is. Bij een geringer
quorum moet binnen 14 dagen na deze datum ean nieuwe leden-
vergadering worden uitgeschreven die ongeacht het aanwezige
quorum bevoegd is hierover een besluit te nemen.

Art.27 Het besluit van de ledenvergadering moet binnen 14 dagen na
dato ter bekrachtiging aan het Departemencs Bestuur worden
voorgelegd.

Art.28 In bijzondere gevallen heeft de Organisatie Raad het recht
tot royement.

Art.29 Het geroyeerde of geschorste lid heeft recht van beroep:
a. binnen 3 weken bij de commissie van beroep
b. op het eerst volgende congres.

6. WIJZIGINGEN ,HUISHOUDELIi;K REGLEMENT ,OPHSFFING.

Art.30 Alle hier niet genoemde organisatorische aangelegenheden
worden bij het huishoudelijk reglement geregeld.

Art.31 Alleen hst Congres heeft het recht de Statuten te wij zijgen
of te veranderen of aan te vullen.

Art.32 De organisatie wordt opgeheven wanneer tenminste 2/3 der leden
daartoe tijdens het Congres besluit.
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FINANCIËN.

Art. l De contributie bedraagt f.0.25 per lid per maand.
Militairen en andere door de O,R. te bepalen groepen en personen
kunnen gratis lid zi^n.
Bij een coiitributieschuld van tenminste 3 maanden kaneen lid
wegens wanbetaling voor royement worden voorgedragen.

Art. 2 De contributie afdracht van hst afd.bestuur aan het D.B. bedraagt
f.0.15 par maand ±er gecontribueerd lid. In d« laatste week der
maand te voldoen.

Art. 3 De afd. penningmeester i& verplicht alle door de O.R. voor de
registratie en afdracht uitgegeven bescheiden te gebruiken en
naar waarheid in te vullen.

Art. 4 Voor de afdracht zowel als voor het goede beheer der kas is het
gehelde afd.bestuur verantwoordelijk.
Bij financiële onregelmatigheden in welke vorm ook heeft het D.B.
en/of de O.R. het recht art.25 t/m 29 der statuten op het gehele
en/of gedeeltelijke bestuur in toepassing te brengen.

Art. 5 De contributie afdracht van het D.B. aan de O,R. bedraagt f.0.05
per gecontribueerd lid per maand. Deze afdracht vindt plaats ui-
terlijk een week na afloop van iedere maand.

Art. 6 De Dep .pennen, is verplicht alle door de O.S. voor de registratie
en afdracht uitgegeven bescheiden te gebruiken en naar waarheid
in te vullen.

Art. 7 Voor de afdracht van org.gelden en het verdere financiële beheer
is het gehele D.B. verantwoordelijk. Bi«j f in.wanbeheer in welke
vorm ook heeft de O.R. het recht op het gehele of gedeeltelijke
D.B. art. 25 t/m 29 der statuten in toepassing te brengen.

Art. 8 Het H.B. heeft ten alle tijde het recht de gehele of gedeeltelijke
kassa te vorderen of te doen vorderen voor organisatorische doel-
einden met ean andere verantwoording aan het Congres.
Verder in het geval beschreven in art. 4 t/m 7 van het Huishoude-
Ii0k Reglement. In overleg met het D.B. wanne sr het een afd.be-
treft .

VERGADERINGEN enz.

Art. 9 De convocaties voor een te houden ledenvergadering moeten minstens
48 uur voor de aanvang dier vergadering in handen der leden zi0n.
Wanneer het bestuursverkiesingen betreft moeten daarin de door hel
bestuur voorgestelde candidaten in vermeld zijn.

Art.10 De namen der afd.afgevaardigden voor een te houden D.C. moeten
minstens een week van tevoren bij het Dep.secr.aanwezig zi^n, bij
niet voldoen aan deze eis heeft het D.B. het recht de betreffende
afgevaardigden de toegang tot de D.C. te ontzeggen.

Art.11 De naihen van de afgevaardigden voor een Congres moeten tenminste
14 dagen van te voren in het bezit zi^n van het land, da O.R.
heeft het recht bij in gebreke blijven de betr.afgevaardigden de
toegang tot het Congres te ontzeggen.

DIVERSEN.

Art. 12 De door de afd. gewonnen donaties worden door de O.R. gsind, dat
na aftrek der inningskosten JQrfr aan do afd. en 20/S aan het Depar-
tement afdraagt^

Art.13 Schulden door afd. en/of Departement aan derden kunnen nooit op di
O.K. verhaald worden.

14
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c.14 Alleen de O.K. is gerechtigd aanvullingen of wijzigingen in het
Huish.Reglement aan te breuken. De hiertoe genomen "besluiten moe-
ten aan het eerstkomende congres ter bekrachtiging worden voorge-
legd. Gedurende de periode tot het eerstvolgende Congres hebben
deze besluiten rechtsgeldigheid. Eenmaal door het Congres verwor-
pen wijzigingen en aanvullingen t.a.v. het H.h.r. kunnen nooit
meer van toepassing zi^n tenüi0 het Congres zijn besluit herroept

ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDEREKDS JEUGD*

Concept. B e g i n s e l v e r k l a r i n g .

De Organisatie van Progressieve Studerende c/eugd stslt zich op hè'
standpunt ,• dat de studerende jongeren, gezien de taak waarop zij
zich met hun studie voorbereiden, in de maatschappij een belang-
rijke plaats innemen, die hun een eigen verantwoordelijkheid op-
legt.

Tegelijkertijd stelt de organisatie met nadruk vast, dat de stu-
derende ^eugd in de maatschappij geen exclusieve groep, vormt en
dat zij tot taak heeft in verbondenheid met het werkende volk-
spfcciaal met de werkenae jeugd- en de progressieve intellectuelen
de Nederlandse cultuur en wetenschap tegen alle aanvallen, die op
haar öericht worden, te verdedigen.

De Nederlandse cultuur en wetenschap vorn.en een kostbaar goed,
dat verworven is door een volhardende, scheppende arbeid en dat
een product is van de beste Nederlandse tradities, alsmede van hè
eeuwenoude contact tussen de culturele en v; stenschappelijka wer-
kers over de gehele wereld. Zij worden ondermijnd en misbruikt do
de krachten van de reactie. Het ib de taak van de progressieve
mensheid en speciaal van het werkende volk deze waardevolle verwo
venheid in bezit te nemen en tot nieuv;s bloei te brengen in een s
cialistische samenleving.

De mooerne wetenschap heeft grote krachten vrijgemaakt, die niet
gericht mogen worden op vernietiging, maar die aangewend zullen
moeten worden in de atrijd voor vrede en vooruitgang - om het ge-
luk van de mensheid te dienen an om weivaart te brengen en te ver
zekeren. Degenen, die de wetenscnap willen richten op vernietigin
werk en een nieuwe imperialistische oorlog wensen te ontketenen,
acht de O.P.^.t-. de grootste vijand van de jeugd. Zij zullen tege
ovar zich moeten vinden da ganse progressieve mensheid, waaronder
de studerende ^eugd die over voldoende kracht beschikt om een
nieuw groot onheil te voorkomen.
De O. P. S. J. legt in dit verbarnd de nadruk op de verbondenheid van
de jongeren over de gehele wereld - werkende en studerende- en
verklaart zich ge hè s l ach t er dG wereldfederatie van Democratische
oeugd en de Int erna t ionaië "ÜhTë' "VSK "7.̂ uÏÏê̂ n̂ 'ftjT'pTaâ Ie'n",'" 31ë "z I
ziet als zéér :" tëTangrT̂ lce levenskrachten. Alleen door de verwezen
lî kiag van de doelstellingen van deze organisaties kan de toe-
komst van de Oeagd en van de --'gehele mensheid vrij van vrees en ge
brek zi^n en kan er een einde worden gemaakt aan koloniale over-
heersing en discriminatie van ras, kleur en sexe.

De vrijheid van denken en van meningsuiting acht de O.P.S.J. een
onuiisbare Voorwaarde voor de ontwikkeling van cultuur en weten-
schap. Zî  legt dan ook de nadruk op het verwerkelijken en ver-



verdedigen van dit recht. Tegelijkertijd stelt zij"vast,
het de taak is van de studerende Jongei'eti orc te strijden'vu
verwezeli^kirig, uitbreiding en vernieuwing van'de democratie.
De organisatie wijst er op, dat de krachten van de oorlog alle*
in het werk stsiien om hot onderwijs te onderlijnen an dienstbaa.
t& maken voor hun doeleinden. Het strijden voor de verdediging er
democratisering van het openbaar onderwijs vormt dan ook een waar
devolie bijdrage in de strijd voor het behoud van de wereldvrede.

De studerende Jongeren hebben specifieke belangen te behartigen,
die op economisch gebied liggen. 2iJ moeten dun ook eensgezind
voor hun eisen en verlangens opkomen. De economische en financiel
belemmeringen sluiten voor velen de weg naar_voortgezet onderwijs
af. Deze onduldbare toestand belemmert in ernstige mate de ontwik
keling van cultuur en wetenschap en de ontpalooiing van persoon-
li^ke gaven. Ken ieder behoort recht te hebben op studie en dient
materieel in staat gesteld te worden van dit recht gebruik te
meken.
Op basis van dit beginselprogram wil de O.P.S.J. een zo groot mog
lijk aantal studerende Jongeren binnen haar rijen verenigen en
samenwerken met andere organisaties.
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Verslag van het eerste congres van d i
van orogressieve Jtuderend e Jeugd-',gehouden op 27,'
28 en 29 Decenber 1948 te Amsterdam.

De opeiiingszitting werd gehouden op 27 December 1948 in ge-»
bouw i!De Leeuw-',Valken-burgerstraat 149 te ,-jnsterdam.
De za.JL,welke plaats oiedt aan ongeveer 150 personen,was
versierd met dennegroen,enkele Nederlandse vlaggen,foto's
van groepen arbeiders en spandoeken ;aet diverse leuzen zo-
als b.v.•'.;cholen,geen kazernes",-' jtuderen, ^trijd en,wverwin-
nen-', ••' Jeugd, ünderv/ijs, Vrede-', -'Geen leugens i n d e leerboeken-1

n •';-.;taakt het vuren,troepen terug-'.

In cie omgeving van het gebouw werd niet gecolporteerd of op
andere v/i j ze propaganda voor deze bijeenkomst gemaakt. In de
zo.. J. v/erd en urgentieprogramma's en speldjes verkocht.

^anv/ezig v/aren ongeveer 60 personen,alien van jeugdige le=f-
!tijd (van 13 tot ten hoogste 20 jaar) ,waarvan ongeveer 60/i,
jongens.-eveneens v/as l rail i t ai r in uniform (7e reg.inf.)
aanwezig,welke tijdens de zitting in het presidium van net
congres v/örd gekozen.

Te ongeveer 17t45 uur v/erd de bijeenkomst raet een woord van
welkom geopend door Joop de /OLgff ( Johan Frederik Joop
v/OLD'ff, geboren 14 Ha.jrt 192~7 te Tel s en, wonend e Hofmeyerstraat
10 te Haarlem) .ïla dit openingswoord werd op zeer snelle wij
ze een commissie en een congres-presidium,bij acclamatie be-
noemd .Het tempo was van dien aard dat geen namen genoteerd
konden word en.Daarna werd cie zitting verdaagd tot 19f30 uur.

Bij de heropening van de zitting te ongeveer 19.45 uur,door
een onbekend gebleven meisje,v/aren aanwezig ongeveer 110 per-
sonen, v/aar onder een viertal oudere personen,waarschijnlijk
leraren.

Allereerst werd een twee/binnengekomen telegrammen,een van
pr oJTg_ .Hinn.aert en een van de /er e ld f ede r at i e van Democrati-
sche JeugdT,voorgelezen.De inhoud van bè$den was ongeveer ge-
lijk uidend_en bevatte een gelukwens voor het welslagen van
dit congres!, Tevens v/erd nog vermeld dat de bedoelde /ereld-
fed .ratie van Democratische Jeugd het plan heeft om in Sep-r
teraber 1949 in Boedapest een congres te houden l Tevens werd
nog spéciaal welkom geheten de voorzitter van het -x.N.J.V.
(opgemerkt dient te warden dat Larcus Bakker'niet v/erd ge-
zien) .Hierna v/erd het v/oord gegeven aan voornoemde Joop de
wolff.

üpreker memoreerde het oprichten van^O.P.S.J.en de reden
van oprichting.Uij legde hierbij sterk de nadruk op de gro-
te rol die de studerende jeugd gespeeld had in het verzet.
Hij herinnerde aan diverse schoolstakingen o.a.ook e'e'n om-
dat het verboden werd aan joodse leerlingen om te zwemmen.
„Is symbool van het verzet der jeugd noemde nij Hannie
jchaft.ïlij stelde haar daden ook voor de toekomst als voor-
beeld, rïa de oorlog hebben de jongeren als het ware het ve--
zet afgelegd en dreigoen te guan lopen in het gareel van al-
leen studerende jeugd.Om deze apathie een halt toe te roepen
is raede de 0.-J.3.J.opgericht.Hij wees OD de woorden van een

..2..
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bekende persoonlijkheid uit de U.-J.A.die zeide Onze .jeugd
zou niet zo willig ha-r bloed o veren als zi.j niet de zeker-
heid, althans de sterke verwachting had, d at de jeugd na haar
in vrede zou kunnen leven".Hiertegenover stonden de wooraen va
JÜ-L.J ü.'jUit hetzelfde land afkomstig en gesproken 5 jaar later,
dus J jaar na de oorlog,die zei "Haak zoveel mogelijk atoom-
bomaen en gebruik ze tegen een bepaald land-'1 .Deze uitlating
vond hij verraad aan c e mensheid .Hij laakte fel de v/e rlcz slim-
heid van. het comité voor on-Amerikaanse activiteit .Liede om de
jeigl voor te bereiden op de strijd voor de vrede is een goed
en kosteloos onderwijs nood zakelijk .Rij hekelde de toestanden
in Nederland en stelde als voorbeeld de toestand in de üost-

' iüuropese landen,vooral Rusland ,'^erwijl in Nederland de voor-
pagina's van de kranten gevuld v/aren met de actie in Indonesië

/daar was/in Rusland niete van "öe IrLnden doch wel een biologische
uiteenzetting van de erfelijkheidsleer.Hij wilde hiermede
aantonen dat de belangstelling daar voor de vrede,groter was
dan voor de oorlog.Verder critiseerde hij het houden van de

• Griekse tentoonstelling te _jasterdam,aangezien op deze tentoon-
stelling de Griekse verzetsstrijders vierden aangetast en het
fascistisch bewind werd verheerlijkt.Deze tentoonstelling
v/as nog v/el door de Burgemeester van .unsterdam geopend .Hij
concludeerde uit het geheel dat de ./esterse staten oorlogs-
zuchtiger v/aren dan een zekere staat die de naam er van had.
j.n Nederland bestaat meer belangstelling voor de oorlogsvoor-
bereiding dan voor het onderwijs, d och de O. :.v5. J. zal er voor
zorgen dat hierin verandering ten goede komt.De koloniale oor-
lig is v/eer aan de gang,bor:iirien v/orden geworpen op weerloze
vrouwen en kinderen en hiertegen moet de progressieve jeugd
van de gehele wereld,ten sterkste verzetten.

De gehele rede was zeer links georiënteerd en verheerlijkte
sterk de toestanden in de z.g.volksrepublieken.

17 a een pauze van ongeveer 10 minuten werd besloten om een pro-
test-motie, ten opzichte van de reeds genoemde Griekse tentoon-
stelling, aan 3.Qn ... van Amsterdam te zenden en deze motie .
door een delegatie te doen toelichten.-üen en ander zou ge-
schieden op 28 December 1948.-
13 en felicitatiebrief van een zus t er-vereniging in Frankrijk
[werd voorgelezen, waana het woord gegeven werd aan LUC as DE JON<

Spreker gaf een overzicht van de werkzaamheden en de verdere
gang van zaleen bij de 0.1". ;.J. gedurende het afgelopen jaar.
•Tevens stipte hij verschillende punten aan welke verbetering
behoefden?
Van het grootste belang is,dat de organisatie van alles goed
is,daar dan pas alle krachten op de juiste wijze v/orden ge-
bruikt . -
Als punten van verbetering noemde hij voor het blad "De Poort"
b.v.dat het blad gedrukt moest worden,de inhoud verbeterd,de
naam veranderd in '*3tudie en_4tri jd" ,meerj5instellen op de
scholën^meer bespreken van de inhoudlaanstellen„Yan..een ve_r-
jantwpjDrdelijk man en opvoeren van het "aantal abonné's.-
"Het ~eers te j aar" zijn veel fouten gemaakt zo vervolgde spreker,
maar we v/aren beginnelingen, d och zijn geslaagd.
Gewenst blijkt een afzonderlijk blad voor de '''Kunststuderenden'
Hij legde de nadruk op een artikel van de otatuten,die de mo-
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gelijkheid schept ook voor jonge lui, die kortelings een in-
richting van onderwijs hebben verlaten, lid te zijn van de
v • .*- • ."•-/ • u • » *"*

Als speciale fouten gaf hij aan: Niet accuraat werken, zonder
bezieling \verken en zonder richting en doel werken. -
Het raag ook b. v. niet voorkomen, zoals helaas gebeurd is, dat
een afdeling op zeker ogenblik tot de conclusie komt, dat in
het gehele bestuur niet e'en scholier of studerende zitting
heeft .-
Centrum-vorming is nodig. -Zulk een centrum moet zelfstandig
kunnen opereren in overleg rriet de afdelingsbesturen. -J5en goed •
ivoorbeeld hiervan noemde hij het Kunstnijverheids-instituut
aan de Gabriël Metsustraat te Amsterdam, ̂ -vaar zelfs twee CBB-
tra zijn gevormd. —Ook moet de aandacht bepaald v/orden op de
schoolverenigingen. -In feite staan deze onder supervisie van
de Directeur en van democratische beginselen komt uiteindelijk
niet veel terecht .-Door op een bepaalde wijze hierin te v/erken
moeten wij overwicht -in de schoolverenigingen verkrijgen. -
Zo deze verenigingen niet aanwezig zijn, dan moeten wij deze
oprichten.- •
Ook zullen wij moeten overgaan tot het vormen van zogenaamde

epartementen, die als het ware de afdelingen districts-gewijze
indelen. -
Verder wekte hij op tot samenwerking en het zorgen van eenheid
in de af delingen. -

O
D
(i

Uit enkele uitlatingen van laatste spreker bleek,dat de O.P.
o.J. momenteel ongeveer 250 leden^ zou tellen.-

Te 22,15 uur werd deze zitting gesloten.-

Op Dinsdag 28 December 1948 vond in hetzelfde gebouw van
9".30- 12.OO uur een huishoudelijke zitting plaats, welke uit-
sluitend toegankelijk was voor leden op vertoon van ingevulde
| mündaatsformuliei-en.

Te Ip.oo uur was de zitting wederom openbaar en werd er ge-
legenheid gegeven te discussiëren.
Aan deze discussies Beamen verschillende jongens en meisjes
deel, waarvan de namen voor het merendeel niet konden worden
verstaan.

Alle discussies droegen over het algemeen een zeer verward
karakter./E^r werd o.a. gesprokken over het orgaan "De Boort"
o.a. of•dit in rode dan wel in blauwe letters gedrukt diende
te worden, over oprichting van schoèlceAra en schoolclubs,
over de tegenwerking van hoofden van onderwijsinstellingen
bij gelegenheid van door hen (O.rVo.J.-ers) ondernomen acties

deelde nog mede, dat te ..-totterdam door
de gemeente .voor net; middelbaar onderwijs lezingen werden ge-
ortraniseerd, waarvoor o.a. uitgenodigd wareh Dr. DHiSjJü, lar.Ol
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en de Hr. ^_ , terwijl de CHJ-er HOüGGARSj/ijL
op gro'na van Eet fait, dat deze te veel politiek v;as inge-
steld , geantylagenheid kreeg een lezing te houden.
Als protest hiertegen v;erd namens het congres een telegram
verzonden aan het gemeente-bestuur van fiotterdam. \e malen werd door verschillende discussianten gespro-

ken over het z.g. heksenproces, dat in Januari 194-9 in Amerika
gehouden zal v/orden tegen 12 communistische kopstukken.
In verband hiermede werd een protest-telegram verzonden aan
de ambassadeur der Verenigde Staten in Den Haag de Hr. EARUCü.
lüen der discussianten maakte nog propaganda voor het Verbond
,van Wetenschappelijke Onderzoekers.

' ' _ sprak over de
onder./ijzerssalarissen en over de hi ex-o rat rent gevoerde be-
sprekingen met de commissie '.yü!B.O:'£LIlïG en in de 2e Kamer-»
Hij stelde een motie voor, die gezonden zou moeten worden
naar de Liinister van Onderwijs inzake gelijkstelling van on-
derwijzers met de Kijks-ambtenaren.
Voorts sprak één der bestuurders over een te Utrecht op te
richten vereniging van progressieve studenten i.v.m. de ge-
ringe aantrekkingskracht van de OPoJ aldaar op de studenten.
Het bestuur van deze nog op te richten vereniging zou wel
contact onderhouden met het bestuur van de 01?:)J, afdeling

'Utrecht.
:3en der discussianten stelde het bestuur voor, leraren te
zoeken, die bereid zouden zijn nieuwe geschiedenisboeken,
zonder leugens, samen te stellen.
Hierna sprak ~

een begroetingswoord, waarin
zij enthousiast en met overtuiging sprak over de gemeenschap-
pelijke strijd van het ANJV tezamen net de OP3J tegen reactie,
fascisme, kapitalisme enz» Zij werd met een hartelijk applaus
beloond.

De voorzitter maakte tot slot nog enige mededelingen bekend,
v/a-rbij o.a. werd gezegd, dat

als lid gekozen ?/as van de
candidaton-commissie.
Voorts deelde hij mede, dat er zich een nieuw lid had opge-
geven, genaamd , student aan de Technische
Hoge üchool te Delft,"wonende te Amsterdam (Moord).
In verband met de demonstratieve avond-vergaduring werd de
zitting te 16.50 uur gesloten.

De demonstratieve avond-vergadering werd gehouden op Dins-
dag 23 December 194-8 te 20 uur in de :' .-/rincessezaal^,
Roaengracht 133 "te Amsterdam.
Deze zaal, welke plaats biedt voor 400 personen, v/as eveneens
versierd met dennegroen, enkele ITederlandse vlaggen, span-
doeken met diverse leuzen als b.v. " Geen leugens in de leer-
boeken, staakt het vuren e.d.
In de omgeving van het gebouw werd niet gecolporteerd.•In de
zaal werden urgentie-progra.-ima's en speldjes verkocht.
Aanwezig waren circa 200 personen, leeftijd 1$ tot 20 jaar,
waaronder 3 militairen, gekleed in uniform.
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Te 2000 uur werd deze bijeenkomst geopend door een onbe-
kend gebleven persoon. Deze sprak een welkoiaskvoord, inzon-
derheid tot de, in de zaal aanwezige G.P.H.-er 3aul de GUüUl'.
Vervolgens gaf hij het woord . aan de spreker Joop de_JÜM'i?
( eerder genoemd), voor zijn onderwerp: " Jeugu"i"T)hderwTJs

,en Vrede''.
Deze spreker gaf een uiteenzetting van de steeds groter
v/ordende afbrokkeling van het Openbaar Onderwijs in 'Ieder-
land. Door een reeks cijfers toonde hij aan het grote te-
kort van scholen.en leerkrachten bij het lager onderwijs.
In de dagbladen, aldus spreker, is onlangs medegedeeld
dat het tekort wan onderwijzend personeel, als opgeheven
kon worden beschouwd. De werkelijkheid is echter geheel
anders. Jaarlijks vloeien af door pensionnering e.d.1600
leerkrachten terwijl er per jaar circa 14-50 afgestudeerden
zijn om tot het onderwijs te worden toegelaten. Het tekort
wordt dus per jaar met 150 vermeerderd. 3n er wordt niets

.gedaan om dit tekort weg te -.verken. Het gevolg is: over-
volle klassen en scholen zonder onderwijzend personeel, zo-
dat het onderwijs niet tot zijn recht komt.
.Sprekende over stud-ie-toelagen stelde hij vasté_dat het voor
een belangrijk gedeelte afhangt van de financiële situatie
van de xmders of een kind na de lagere school nog onder-
v:ijs zal genieten. De O.P .'-.>. J. is van oordeel, dat iedere
jongen of meisje, onafhankelijk van zijn financi-ële situ-
atie, in de gelegenheid moet zijn oin verder te leren, ïür
moeten voor de mindergegoeden studietoelagen ter beschik-
king v/orden gesteld.
ülr is voor dit alles geen geld wordt er gezegd, aldus spre-
ker. Maar als het geld dat gebruikt wordt voor de -oorlogs-
uitrusting voor een gedeelte werd besteed voor het bouwen
van scholen en het onderwijs, dan werd daardoor het onder-
v/ijs uit het moeras gehaald.
Sprekende over de Openbare- en de Bijzondere school, stel-
de hij zich op het standpunt van de Openbare school. Hij
verwierp de scheiding van scholieren naar -Jrodsdienstige-
of politieke overtuiging van de ouders. In verband hiermede

. las spreker verschillende gedeelten voor uit leerboekjes
van de a.K.-scholen. Hier worden de zieltjes gewonnen voor
de politieke partijen, aldus spreker.(hilariteit).
IIa nog gespreken te hebben over het feit dat voor de bouw
en het onderhoud van H.K.-scholen wel geld en materieel is.
doch niet voor de Openbare scholen, deed hij nog enige me-
dedelingen over het Urgentie-program, samengesteld door de
O.i-'.o.J. Op 25 1-Tovenber 194-3 heeft de Minister van Onderwijs

, lïunsten en Wetenschappen een delegatie van 5 leden van de
i' ü.P.o.J. ontvangen, om het Urgentieprogram in ontvangst te
| nemen.-De Minister zegde toe het program te bestuderen en

aan verscnillende punten ervan aandacht te scnenken.
Hierna werd 15 minuten pauze gegeven, waarna het verdere
van de avond werd gevuld met muziek en zang.

-Te 23 uur werd deze bijeenkomst gesloten.
•De vergadering van .Voeriadag 29 December 194-8 was huishou-
delijk en alleen toegang op vertoon van: mandaat kaart.
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Studerende jeugd e
vrede in Indonesië

Geslaagde demonstratieve bijeenkc
Onder daverend applaus besloten de honderden studerende Jongeren en

stellend* ouderen, die gisteravond op de demonstratieve zitting van h«
O.P.S.J.-congres In de Princesse.zaal te Amsterdam bijeen waren, teMgi
te zenden aan de regering en de Veiligheidsraad, waarin onmiddellijk*
ting van de oorlog in Indonesië werd geëist. Dat was één der hoegtepuf
deze uitstekend geslaagde demonstratieve vergadering, waarmee d* Qf|

van Progressieve Studerende Jeugd opnieuw bewees, dat het haar ernst
vechten voor het behoud en de vy bete ring van het onderwijs In on» la
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Met grote aandacht luisterden de ruim
driehonderd aanwezigen, onder wie de
alg. 'secretaris van de C.P.N., Paul de
Groot, naar de rede van Joop Wolff,
algemeen voorzitter van de O.P.S.J., die
duidelijk uiteenzette hoe nauw de pro-
blemen Jeugd, Onderwas en Vrede met
elkaar zfln verbonden. Hij toonde aan,
dat het onderwas in ons land snel wordt
afgebroken en riep de aanwezigen op
om met de O.P.S.J. te strijden voor be-
houd en verbetering van het onderwijs,
eert strijd die onverbrekelijk verbonden
is met de strijd voor de vrede en d«
strjjd tegen het verderfelijke kapitalis-
tische stelsel. „Want", zo zei spreker,
„wij willen leven in een wereld, waarin
de oorlog voor goed is uitgebannen,
waarin werkloosheid tot het verleden
behoort en waarin wij onze intellectuele

JOOP WOLFF voorzitter van de
O.P:S.J„ spreekt op de demonstra-
tieve Kitting van het congres van de
O.P.SJ. over „Jeugd, onderwijs,
vrede". Achter de tafel het presi-
dium van het congres, v.l.n.r. L. de
Jong, G. v. Praag, Rte Nordholt,
J. Henrar, Annie Harmsen en Fr.

Nagel

1

bij verslag
n 'o
W c- no 14'49 cid 5-1-4-f

capaciteiten in dienst kunnen «t
de gehele

Ovaties voor Jnd
Na de rede van Joop Woltf 'i
cultureel programma gebrac
klonk als een klok. Daarvoor n
tenor Rudott Kat, die uitetakft
leid door Hans Joorttn op de .p!
enkele liederen van Schumann
de bekende Indonesische dan*
Kamodjojo. die klassieke i
Javaanse dansen cemonstreai
Indonesische orkeatje «mor Uu
declamatrice Rosa Knorrlngkr
De Indonesische medewerker»
met lukte ovaties begroet en
wijs van de vriendschap tuft
Nederlandse «i
bood Johaa Hannr
presidium d* lodoaaptën bo
rode en witte bloemen aaa.
Indonesiërs Meld daarna ««
toespraak, wawtB hfl o^tf «£*d
sprak over het optreden «a d
landso regtCbur. Hq W%|s>
sympathie dl« de volkeren -MC
hele wereld hebben gwtoond v«
nesië en sprak de overtuiging
door samenwerking vaa de KM
en de IndoneMachA l*ugtJ d*
in Den Haag «en hatt aal woÉ
geroepen, KHema werd ba4
reeds genoemde téiegranuasa
zenden.

gerite delegatie i
vangen

Aan het slot van de vergadftrta
Klse Mulder vertfeujr uit van
zoek, dat eea ooogres-delegatte
bracht aan buryemeeater d'.A
te pffotesterein fegtm de fa*
Griekse fototentoonateUIng. ÏM
gemeester d'Ailly weigerde de J
te ontvangen, besprak de detefi
kwestie met . de gemeeate-»e
Deze waa van mening, dat de •
m belangrök was en h{j vond
dien, dat het helemaal niet v
dat Tsaldaris een fasciat is. M
verontwaardiging nam- de verj
kennla van deze uitlating.
juichte zdj de woorden van ESkK
toe, die zelde: „Maar er zttn i
derende Jongeren, die het ™er
zullen laten, burgemeester d' Ai

Achter óe ond«
Het congres was gisteren de ge
gewtjd aan discussies, 'B merg*
commissies ea '«middag» in «l
bare zitting. Ttfdëide» W
ting werd o.a, tip. motie MH|
wuarta hét congrts v«rkla«rt
heel te stellen achter de
onderwtinn op HEn dttftuiiapM
eenkomst van 4 Dscèmfcer J».
regering hebben
verliepen de
sfeer en
voor het
het komende
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A f s c h r i f t

PHOG3AMMAQ.P.8.J . C01ÏGRES

Maandag 27 December 1948.
5.30 uur

5.15-7.15
7.30 uur

1. Opening door Joop Wolff
2. Verkiezing Presidium
Sten
Opening tv/eede congreszitting
1. Inleiding Joop Wolff , over de algemene

politieke lijn van de organisatie
Pauze2

3 Inleiding Lucas de Jong over de orga-
nisatie
Sluiting

<f

1 2 - 1 u u r
1 - 5 u u r

S. 10-.?0uur

Dinsdag 28 December 1948
9.30- 12 uur Ccmmissiezitt ingen (toegang alleen op

vertoon van mandaatkaar t)
1. Algemene politieke lijn en onderwijs

Inleider Joop Wolff
2. Organisatie en Jeugdwerk (clubs enz)
3- De Poort

Inleider Johny Henrar
4. Culturele werk

Inleider Else Mulder
Eten
Opening derde congreszitting
Discussie
Demonstratieve zitting in "DE PEI1TCSSSE-
HAL", Rosengracht 13? Aüisterdara-'tfest
Inleiding over het onderwerp:

.OJTDEH-VIJS JEUGD VREDE
Verder cultureel programma

Woensdag 29 December 1948
9.30 uur Vi j fde congreszitting

Beantwoording discussie
Huishoudelijke vergadering (toegang
alleen op vertoon van mandaptkaart ;
Bespreking van:
Beginselverklaring, statuten,regie menten
Ver-alsg candidatencomrnissie
Verkiezing Organi^atieraad
SïiUlTIlTG MJSTE O.P .S . J . CO^GHES
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Uitgave van
de O.P.3.J.
21 December 1948.

A F S C H R I F T »

B A R O M E T E R .

l

Coor^adres: i
Lué&jeLcïe Jong,

l Admiralengracht 96 I
Amsterdam.

o

VRIENDEN»

Afgelopen weekend vlak voor de Kerstdagen,werd de oorlogsverklaring
aan de Republiek gestuurd en bulderden weer de kanonnen op Java en
Sumatra.
Een andermaal werd ons weer in de practijk getoond,*ie de werkelijke
oorlogskrachten in Nederland zijn.
Over/ een week vindt ons eerste CON3-RÜS plaats, dit is een grote ge-
beurtenis en de ontwikkeling van de laatste dagen verdiepen haar be-
langrijkheid en moet ons onze krachten doen verdubbelen.

ISD2RE VRIJE MINUUT

WORDT D2ZE W2SK GEBRUIKT

OM HST CONGRES TS DOEN SLAGEN.

O

Amsterdam 60$
Utrecht 50$
Kennemerland
Rotterdam
Den Haag 26.'
Groningen en het Gooi geen bericht.
Zoals jullie zien schieten de geldnormen al aardig op en zullen
diverse afdelingen nog voor het einde der week hun norm overschrijden
Er is één belangrijk ding.WEL geld ophalen en GEEN kaarten verkopen
is er niet bi j.Besteed er de koruende week dus de volle aandacht aan.

G o o i , s c h o n e s l a a p s t . e r , w e h e b b e n j e
t o c h l i e v e r w a k k e r ! ! Krijgen w e d u s n o g uiterlijk
Donderdag bericht van jullie?
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In Kennemerland werd op de ledenvergadering P. 1.82 opgehaald voor het
CONGRES.
Rie Nordholt haalde tot nu toe ruim P.13.- op.

Rotterdam meldt o.a.Lou Hoogcarspel met P» 5»-
Amsterdam heeft Rietje Zwart met P.22.-,Nico van Maerle met F.16.- en
nog een reeks andsee grootheden.Op een "bijeenkomst van Studiegroepen
werd ff.4.78 opgehaald,op de afgelopen ledenvergadering P.5.-
lNaar vermeld gaat de Amsterdamse krantenkoning Johan van Biemen deze week
ook weer aan het werk.i
De afdelingen verstrekten van deze week geen puntenlij sten!!!!!!!
Denk er aan,aan de hand van jullie gegevens, worden straks de prijzen
op het Congres uitgereikt.

CENTRUM ZUID HAALDE F. 50.- OP !!!!!!!!
De I.V.K.N.O. uit Amsterdam «erzorgt de zaalversiering .
Ze hebben al drie nachten overgewerkt....

CONGRES - VARIA.

1e Er zijn leden die overdag werken,en dus geen Kerstvacantie hebben.Voor
hen liggen de volgende mogelijkheden open:
a. Snipperdagen nemen.
b. Vrij nemen op eigen kosten.
c. Desnoods alleen de avondzittingen bezoeken en 's avonds weer naar

huis gaan.Je mist dan natuurlijk we^l een deel van het Congres,
maar je bent er toch geweest.

2e. Slaap- en eetgelegenheden worden door de Amsterdammers verzorgd en we
zo,dat er verwacht wordt dat je zelf dekens meeneemt en brood voor
Maandagavond en Dinsdagochtend.

3e. Kom op tijd,dan beginnen we ook op tijd.
4e. Vergeet je lidmaatachapkaart niet.Mocht je er nog geen hebben,laat

je dan een schriftelijke verklaring van je lidmaatschap door je
afd.bestuur geven.

5B. Neem het jouw toegestuurde Congresmateriaal mee,daar is door ons op
gerekend!!!!!!

6e. Op Donderdagavond a.s. wordt de laatste Barometer gemaakt.Donderdag
voor 5 uur moeten dus de laatste berichten binnen zijn.

DS AFDELINGEN K2NNEM3RLAND SN DEN HAAG
ZONDSN MAANDAGAVOND TELEGRAMMEN AAN
MINISTER DRïTüS,WAARIN ZIJ^ HUN VERONT-
WAARDIGING TE KENNEN GAVEN OVER HET
OPTREDEN VAN DE NEDERLANDSE REGERING
IN INDONESI'é.
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D E B A R O M- E T E R.

Corr.adres:
Lucas de Jong,
Admiralengracht 96 I,

Uitgave van de O.P.S.J. Amsterdam.
13 December 1948

SECRETARIS - GENERAAL DER O.P.S.J.

belegt persconferentie.

Op een j.l. Zondagavond door de secretaris-generaal der O.P.S.J .
belegde persconferentie,deelde- hij de daar verzamelde journalisten
vele wetenswaardigheden mede.
Op de vraag of de O.P.S.J. inderdaad de flair had op 27.28 en 29
December een Congres te houden,knikte hij zeer duidelijk waarneembaar
JA met zijn eerbiedwaardig hoofd,en toen,na een indrukwekkende
stilte verklaarde hij bovendien met ngdruk,dat dit Congres o p e n -
b a a r was en er dus ook niet-leden verwacht werden.
Een der aanwezigen vroeg:
11 En hoe denkt U, gezien de verlaagde subsidies dit Congres te finan-
cieren".
Met een minzaam glimlachje deelde de secretaris-generaal toen mede,
dat het als algemeen bekend mocht worden verondersteld,dar de O.P.S.t
voor niets staat.
Instijgende spanning vernamen wij toen,dat reeds onofficieel bekend
was, dat Utrecht 40$ en Amsterdam 35 % van zijn geldnorm bereikt had,
en verder,dat Amsterdam voor de LACA nu reeds 115 .2 ;=> van zijn norm
volbracht had.
Na afloop der conferentie overhandigde de secretaris-generaal ons hei
concept van de statuten en reglementen plus beginselverklaring dat
naar zijn zeggen ter bestudering aan deieden wordt opgezonden.
Hij verzocht ons nog te vermelden of de^ leden deze voorstellen goed
wilden bewaren,ze hebben ze nodig op het congres!!!
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a t e n
Daar wij over de Congres-actie nog geen
officiële gegevens ontvingen,wordt hierover
dus niets opgenomen
Door de grote hoeveelheden stencilwerk is
de barometer deze week gerantsoeneerd,en
verschijnt met één bladzijde




