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Betreffende de deeldSSrré" van de afdeling Haarlem van de OPf
aan de "Studie en Strijd-Landdag" te Amsterdam,gehouden op 10
Juni 1951,kan het volgende vo rden medegedeeld:
van de OPSJ. Haarlem werd op het Landdagterrein slechts gesignï
leerd: Van verdere deelname
door OPSJ.ers uit Haarlem is niets gebleken.

De activiteit van de OPSJ. Haarlem in het afgelopen jaar
is zeer gering geweest. Ds enige dezerzijds geconstateerde ac-
tie in 1951 betrof het uitgeven van esm pamflet op 23.4.51 bij
het aangaan van de Rijkskweekschool te Haarlem,in welk pamflet
werd opgewekt tot bezoek aan een op 23.4.51 in het kader van d<
"Week van Vrede en Vriendschap met de Sovjet Unie" georganisee:
de opsnbars Lezingavond ( over: "Onderwijs in
de Sowjet Unie").

wel werd enige activiteit geconstateerd-, vïn jongelui die
als lid OPSJ geboekt staan (b.v. bij Hannie Schaftherdenking,
TTereldjeugddag e.d.),doch deze activiteit was individueel en
gins niet uit van de OPSJ als zodanig.-----

29 Januari 1952.

Aan het Hoofd van de B.V»D.
J-3 va straat 68.
D e n H a a g.
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BI 133041 Illw/h 3
Zomerkampen ÖrSa

Hiermede bericht ik Ut dat door de Q.P.S.J. van 26 Juli
tot 6 Augustus in de Ardennen een zomerkamp gehouden zal «or-
den. Voor degenen, die er per fiets heengaan, ia een "trek-
tocht" georganiseerd. Vertrek 26 Juli uit Amsterdam. Datum
van terugkomst 9 augustus d.ft.v.*

Volgens een bericht in "Studie en strijd11 is de Inter-
national önion of atudents (I.SJ.S.) voornemens dit jaar
"vakconfereixties" te houden, n.l. één voor archeologie in
Denemarken en één voor architectuur in Italië.

III.
H.B.
12 Maart 1952
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Op Zondagavond,3.2.52,organiseerde de OPSJ Haarlem een Vijf Landen Go
eert in "Cultura".

Aanwezig: ± 180-190 personen (zaalcapaciteit* 220). De zaal was voor
een goed deel (naar schatting ± 60%) gevuld met jongeren en overigens met
ouderen uit, vrijwel alle geledingen van de partij. Onder de jeugd waren o.
verscheidene dezerzijds bekende ANJV.ers(sters). De aanwezige jongeren be-
stonden voor het overgrote deel uit werkende jeugd. Scholieren en studeren
werden vrijwel niet gesignaleerd, hierbij zij opgemerkt,dat de besturen va
enkele schoolverenigingen hier ter stede een schriftelijke uitnodiging ont
vingen om deze avond bij te wonen resp* te propageren. Bekend is dat een d
directeuren van deze scholen verbood de OPSJ-avond te propageren en contac
opnam met zijn collegafs van andere scholen.

'iegen de achterzijde van het podium was een vlag bevestigd waarop ge-
borduurd: Vijfmaandenplan* De se vlag werd op een gegeven moment verwijderd
en vervangen door de vlag van de OPSJ,di echter na de pauze ook weer werd
verwijderd. In de zaal hing één biljet met de leuzes Teken voor een Vrede s
pact tussen de Grote Vijf.

De concertavond werd namens het district Kennemerland van de OPSJ ge-
opend door _ - . - - ,die bij voorbaat
esnwoord van d ank sprak tot de optredenden: Haakon Stotijn (hobo), Arie

-> tjqngman (fluit),Sberhard Rebling (piano),Lia SJwers (sang in de Russische
taal),Gas Brederode (voordracht) en de dansgroep van Woud Meyer,die ellen
gehsel belangeloos aan deze avond medewerktent De optredenden kwamen uit
Amsterdam en Zaandam.

Vervolgens was het woord aan landelijk voorzitt
van de OPSJ,die het karakter van de avond: een Vijf Landen Concert,koppelc
aan de handtekeningenactie voor een Vredespact tussen de Grote Vijf en voc
deze actie e en opwekkend woord deed horen. Tevens verwees hij naar de ach-
terzijde van het programma waar men zijn handtekening kon plaatsen voor
resp«: inlichtingen over de OPSJ$ opgave om abonnl te worden op "Studie er
Strijd11; opgave voor lidmaatschap van de OPSJ» (Hiervan werd,voor zover kc
worden opgemerkt,geen gebruik gemaakt). Behalve dezs korte verwijzing van

,werd geen propaganda voor de OPSJ gemaakt*
Voor de volgorde van optraden en het gebodene wordt verwezen naar bit'

. voed programma.
Achter in de zaal was een stand ingericht met lectuur ais "Studie en

Strijd","World Student News" en verdere progressieve lectuur de internatic
naie studentenorganisatie (I*U»S«) betreffende»

i)e stemming was zeer enthousiast en verscheidene nummers werden met
langdurig handgeklap en voetgetrappel besloten.

Aan het einde van de avond dankte (voornoemd) op optrs
den nogmaals voor het gebodene. Hoewel de optredenden belangeloos hadden
medegewerkt,sei ,waren aan deze avond toch vele kosten verbonden
(zaalhuur,reiskostenvergoeding e.d.) en er zou daarom bij het verlaten var
de zaal een collecte worden gehouden die hij in de aandacht van d e aanvre:
gen aanbeval.

Van de hand van Jacob (Jaapj Wolff,1*9*23 verscheen een ver-
slag over deze avond in "De Waarheid" dd, 4«2«52. Hij noemde deze concert-
avond; een aardig initiatief van deze jongs organisatie ,3ie hiervoor veel
dank verdient.

i het Hoofd van de B*V.D. )I8 Februari 1952*
•astraat 68.
n a a a g.



n.a.v. art. in "Vrede" van 15-2-' <*.
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l UïïGFSQEKÏ
üerionteii irx de pers organiseerde de

O.P.S.J. te Haarlem op 3 Februari j.l. een r'yijflanden-
muziekavond".

Ik moue U varzoekeri ia i j ~ue doen bgriciiteri .vat "J
Otitreut dit cünoert aekend is ,-,evvcivöa.;_>*•

O
i.

Aan de Heer - G.
HoofdcoMaissaris vaa öemeeiitö^oii tie
te
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'lankxi jk

.Gravement et gaiement - ïrancois Couperin
uit Sonate en trio
fluit , hobo en piano

2. Syr inx
Pan se de. la ohevxe

f luit solo

Claude Debusey
Arthur Honeggex

3.Sarabande et Allegro Gabriel Grovlez
hobo en piano

Ghina

Herdersfluit

Sowiet-TJnie

pianosolo
Hen liu Tingh

l.Twee Armeense Yolksdaasen-Komitas Kerworkjai
. . pianosolo

2.Twee kinderliederen
. 'Wiegenlied

Hopak

3.Toccata

.zang en pian«

pianosolo

PAUZE,:

Mode stMo essörgsky
. Alexander Gretsja

ino«
Mo.de s t Möessorgsly

Sara Lewina

Ye ren ig.de, .S t a t e ff.

Amerikaanse arbeidi

"Ons gaat het aan"
"Waar slaapt mijn ja

De man met de scho:

Ballade van Ozie Pi

De negerslaaf in h

Voor

l.Morrisdansen met

• 2.Pastorale en Har

£lui

Medewerkenden:
* •

Haakon St^tijn
Arie Jongman
•RJrhard Bebling
Lia Siwers
Gas Brederode
Dansgroep van Wouc



Verbinding 97. 31 Maart 1952.
No. 51/
Onderwerp: pamflet, getiteld "de cultuur bedreigd".

O

O

-o-o-o-o-

Via een alhier gevestigde onder wijs-in-
stelling werd ontvangen een aan deze instel-
ling gezonden pamflet, getiteld: "De Cultuur
Bedreigd", correspondentie-adres L.de Jong,
#eesperzi:de 42A, Amsterdam.

In dit stuk wordt betoogd, dat door de
overheid teveel wordt bezuinigd op onderwijs,
kunsten en wetenschappen, tengevolge waervan
de Nederla-ndse cultuur wordt bedreigd.
Tegelijkertijd worden echter kosten noch
moeiten geepaard, om de bewapening te doen
slegen. leder, die zulks ter harte gaat,
wordt opgeroepen voor een conferentie, te
hqudej3_jj^-Mei a.s.

np de achterzijde van het (gestencilde)
pa.r.flet komen een aantal namen voor van
personen, die het stuk zouden hebben onder-
tekend.

Dezerzijds wordt verondersteld, dat boven
bedoeld geschrift bij ü wel bekend zal zijn.
', 'ocht dit niet het geval blijken, dan kan
inzage hiervan v/orden verstrekt, blinde.

-o-o-o-o-



11 DE CULTUUR BüDREI&D " '".-''"

Corr. id r j s : L. do Jong. i?eosperzi jde 42 * s to AIHE-ter dam.

D U lodorlandse cultuur, die door 'do o^u -on hoon in do vroreld gro^t
aan. zi on go noo t , -.7 or dt me t af "br aa k "bo dr oi g d ,

Voortdurend vrordt or door do Overheid "bezuinigd op de uitgaven voor
onderwijs, kunsten on vetans etappen . Subsidies \?ordon verlaagd of
opgeheven, waardoor verschillende oulturole groojon on inste?«.lingcn
in hun ac tivi tuiten v/orden belemmerd of zoDfs golaoe l hun ,<ork
m o o t on s ta ko n .

D o S^dorlaa dso Opera, tonoolgozolschapp'-n, orkesten, ba 11 et gr ̂  open,
on ook musoa, archieven on andere kostbare vorzamoliiigen hotbon
mot gro to finantiolo moe i lijk hu 'len to kampon,
De socialo positio van ac kunstenaar is moor dan "bodroovond on
o'nzo goodo Ier acht on. -vordon daardoor va-. ]-: gcdvongon ^ork in hot
t>u i t on land te zo oko n .

Sr is g^on tak vaü hot ondor:djs, dio niot mot oon nijpend tekort
aan losruirato en loormiddolon to kampon ho-,/ft en ;: Barbij Taovettdion

do mogolijkhoid van lichamolijkj opvoo'iing mot do dag kloiner vrord'
Do Roctoros Magnifici harinnoron olk j<v...r >?^.n do schromolijko ach-
torstand op het gJbiod v>-n do modern^ apparatuur dor Universiteiten
hot •.ïctonschappolijk ondorzook in al zijn goloaingon goniot in vo&l
t o goringo mato de d^ia i^orkolijko "bo lang s to Hing van do Ovorhoid .
Do socialo positie van volo studenten is slocht vooral op hot go-
"bio ' van hot v/erkstudont schap, hot "b our zons te Is el on do "monsa" .

Onzo cultuurmonumenton, zoals vole te rk on in ons l eend , cordon mot
vorval todroigd door do goringo oiï'ors, die do Ovorhoid zich hier-

voor go troost .
Oö.R moer rocroatio g3"b iö a.on on natuurmonumenten, als> do Eogo Vo —

lu"7o, worden opgo oftorö. aar. de defonaio.

r do zo stand van zo lr,n zi jn vrij zoor vcrontTust .

Do Ovorhoid vordodigt dit "bcloid mot do t>Gr/oring, dat ons Is.nd
kosten nog mooi t o mag spar on om do "bo\.raponing to doon slagom, dio
dan moot dionon om onzo cultuur te vordodigon.
Hoo'v/ol wij gcnoigd zi jn do zo "boTJaponi-ng- vanuit vors c billend stand-

punt t -j ï)Gschouv.-onJ zi jn nij oensgoziud van meerling, dat oon dor-
golijk "b oio i d ton a^.ïj.zion vain ons ondoi-ljs, onzo kunst on vroton-
schap oon ornst i g o -ichit oruit gang vpn ona-j Fodorlc-nd s-; cultuur ton
go vo Igo h oo f t .

xoGJpcn iodor; me dit tor h-,i,r to ^aat, op, zijn instemming to
"betuigen mot on stoun t o vorlonon ;-:an hot voo rTDoroiö. on en bijeen-
roepen YO-JI jon Conferentie (midd on Moi) , die duso stand van zaken
ernstig onder ogon zal moo ton zi<jn on w^gen on middelen zal moe-
ten aangovon, (31 o tot v^r"bcto ring leiden.
tfij juichen elk initiatief, dat in dit verband g^norm-n vordt, van
harte toe, on spreken do v 011 s uit, dat deze Conferentie oon 'be-
langrijke bijdrage aal zi jn t-jr "bestendiging on ont.rikkoling vaa.
onze cultuur'

Ondv.rgot'jkendcn "betuig<3i hun. insterauing m-jt "bov ens'te.and initiatief

NAAM (handtok.) KWALITEIT i BBDHAG
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Tot
•-•T-

ondertekenaars van dozo o Troop bohoroia o. a.

P. Alma - kunstschilder
H. Boa ron - tekenlcraa'r
£. Banning - hoofd L. School
H. Bayens - schilder
B. Bayons - schilderes
Chr. B 00 k man - kunstschilder
H. Bierman - mont. loi dor
J-, Blom - student
HS , Bookenogon - bool-dhouvjor
B. . BroT'n - student
J. Buttingha,uson - student
M. Bijlovold - onder- Ijzoros
Chr. Calson-Tismor -journaliste
G-rotho la Croix - lorares

kuna tni j vo rh .
G- . D at - onder; i j zo ros •
Y. Bekman - handr/ecfstor
B. Eerhart - kunst studerend
Dr. J. Engels - leraar
A , van Eyck / •*- architect
A . v. d. i1 oo r - schilderes
S'. Goudsm.it - schrijver
K . do HÓX..JO. - student
J ../ .. Havorman s — b'jclsihoui.:.rcr
A . He r t ja - studont
W. Hayo-Wt>s ton dorp - bour:k . tekemros
I1 .v .He ss on Heucke roth -v ertaalstor

: 'J .J} .Cr . van Hoyonoord - gop. leraar
W,i-i.P. van Hoek - musicus
J i Hoekstra - me d. drs.
G - . . Ho f enk - studont
G. de Jager - astr.drs.
v/ . Jollos - scholier
L-. do Jong - studert
C . J „ Kolk - schrijver
C. Klaassen - graficus
I1'. K. illaska - studont
P. Koning - B ooi a hou v: o r
G. Kriosols Buitje - analystc
T. Krist i<otis - kunstschilder
H. van Krui ningon -kunstschilder
H. Martelhof - bouv.di. tokonaar
J. Ligt c lijn - pianist
v/. Mayor- van Dijk • kunstnijv.
H. Molenaar - rn-^orpcr, voorz.

vakgroep G- O'
M.G-. Noot - onder- .ijzer
H. Rijman - student
J . Olivier - tekonares G-ICF
J. J. Pijnacker Hordijk - student
P. SandüO - onderga jaer
H.B. S c hotte - student
P. S chr a n - studont
H. Schutte - beeldhouwer
H. S ondorp - scholier
;V. omit - lor nar
0 .• Treumann - graf „on t T. G-KI*1

• w" . V inko mo 11 er - st ud on t
J. J. Vriend - architect, lor aar MTS
.Th. v-rolvonka;üip - kunstschilder
!•' . Zander - hoofd L". gore School
S. v, :ii Zijst - MTS —o r

Amstirdctm
Don H./.ag
Amsterdam
Amsterdam
Ams tor dam
ims tor dam
/.m sterdam
Leiden
Ararat er dam
Am s tor date.

"Amst_. r dam
iiii st •., r doin
•dmP tel" clam

Amst-.-rdcm
Den H •?;-»£
fl T1! £'"H" ''l "V* f\
jj-iiil O \J '-*s J- \Ji '_ VI i-

Ainstordani
Groningen
.Anio ti.^rdam
Am^tordc'-im
AKI s co r ciaiïi
,'iüït- tor dam
Amst ord^ja ^P '̂"
Arnat.raem
A nis t ordatü
Amst ord-'in
Don Haag
Don Haag
Am s b^r dt-mi
Delft
Utrecht
Aüic- 'Cw r dCdtl
Am s t .-.r dam.
Bi-oek ia t/atorland
Arastü r-dam
Amstord-im
Amsterdam
Amsterdam
Ania tor dam . _
Ams ter dam
A il t c.' T" *i ~Y* c\ ^HK^-*"x-ijj.i»r> w -^ J- VjL^-jLU. ^^Br^

Amsterdam
Amst o r da ra

Aniste rd:on
A EI s tor dam
AfflD t erd7.ru
^mst^rdarn
Amsterdam
Am s tor dam
Ams. t er dam
Ams te rd-. m
V Ou r c
/ m s te r cLan
^ m s tor d-m
Amoterdcia
Amste rcbirn
Ams te r d. m
Ams t er d. m
Arnatordaüi
Amsterdam
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Bijlage: één.

•iiürbij wordt toegezonden een nadedelin^ ontrent^
door de O.P.S.J. te organiseren sportfeatival voor I.Iiddel-
bare, IJ.L.C. en Vakscholen^te Anatercian, ^oals deze aan de

^bosturen Uer Sciioolvarenioinj/an 2iĵ  toegezonden, (einde)



ORGANISATIE V. PKOGEESSISVE STUDEKBHÏÏB JoïUGD.

Aan het schoolbestuur van . . . . . . . .

De O,P.S,J. organiseert een groot sportfestival voor Middelba-
re, U.L.O.- en Vakscholen in Amsterdam.
Het tournooi bestaat uit een athletiek- en volleybalgedeelte.
Het onderdeel volleybal zal op Zaterdag 31 Mei a,s, plaatsvin-
den in de Turnhal te Amsterdam, terwijl de athletiekwedstrij-
den. onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op Dinsdag, 3
Juni gehouden zullen morden.
De athletiekwedstrijden omvatten de volgende nummers s

100 meter hardlopon.
800 meter hardlopen,
verspringen.
hoogspringen.
kogelstoten,
4 x 100 meter estafette,

De persoonlijke nummers zijn vevdeeld in vier groepen, te we-
ten, een groep voor jongens tot en mpt vijftien jflar, een

^ groep van jongens boven 15 jaar, een gxoap voor meisjes tot en
met vijftien jaar en een .3x0 e p' voor meisjes boven de vijftien
jaar.

De estafettes worden in twee groepen gelopen, en wel voor jon-
gens en voor meisjes. Hier valt de Isaftijdsgrens dus wegj
Het volleybal-tcuruooi hebben we gemeend alleen open te moe~
ten stellen voor jcngensploegen. Ook hier is geen leeftijds-
grens gesteld,

f Van een bepaalde school kan een onbeperkt aantal scholieren-
\n deelnemen. v;asrbij ons voorbehouden is bij teveel in-

schrijvingen eventuele tweede of dsrda taams van een school van
de deelnemerslijst te PCfrappen, uit ^ccrbehoud geldt dus voor
de volleybal- en estafetteploegsn,
Elke scholier mag echter aan niet meer dan twee nummers ceel-
nemen, buiten estafette en volleybal*
Het inschrijfgeld bedraagt 25 cent per persoon en per volley-

y^-, balploeg een gulden, —— ;
Het terrein, waar de athletiekw?d^trijden zullen plaatsvinden,
alsmede de sluitingsdtt ti:m veer i n. F.̂  v,-r i -jvingen zullen nog nader
bekend gemaakt worden,
De deelnemende scholen kunnen- echter met de bekendzijnde gege-
vens reeds de training ter hand nemen en in overleg met de di-
recteur der school trachten een geschikte trainingsgelegenheid
te vinden.

Als persoonlijke prijzen r, n"1 Ie n aan elke e^rs v? en tweede van
iedere groep op elk o"*r-.rJeel „r. r'ia iln " ..eröen ulu^ereikt.
Aan de scholen, die öe meeste ±,....,-,.*.n. op zich weten te verza-

ik__i_̂ .̂ l_̂ „ melen voor-
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No.i 5456

Betr* t CONFERENTIE "DE CULTUUR BEDREIGD***

Typ.D*

Omtrent de op 14-6-1952 in het Instituut roor de Tropen te Amsterdam
gehouden conferentie "De Cultuur Bedreigd", werd
het volgende vernomen*
De conferentie begon 's middags om ongeveer 3 uur en duurde de hele midi
en avond met een onderbreking van 6 tot S uur* Tijdems de middag-bijeen-
komst voerden twee sprekers het woord, t»w*t J.J» VRIEND (bouwkundige ei
leraar M.T.S.) en Kees v.d. KRAAN (2e hobolst van het concertgebouw-or-
kest)*
De heer TRIEND constateerde vooral een verval op dat gebied van de cul-
tuur, dat zijn vak (bouwkunde en architectuur) betreft* Hij oonstateerdi
dat de regering aan de ene kant weinig geld ter beschikking stelt voor
culturele doeleinden, terwijl aan de andere kant zulke ontzettend hoge 1
dragen aan de bewapening worden uitgegeven» Hij zei aan te nemen, dat d<
bewapening nodig was, maar hij vroeg zich af, of het bedrag, dat voor
bewapening wordt uitgetrokken, niet met l $, of desnoods 0,1 % of 0,01 a,
beknot zou kannen worden* Dit geld zou dan besteed kunnen worden aan
culturele doeleinden, zoals subsidie voor toneel, ballet, concerten, rei
tauratiewerken, e.d.,"want", zo zei hij,"als er steeds meer geld aan de
bewapening wordt besteed en steeds minder aan de cultuur, is er tenslotl
niets meer te verdedigen."
Na VRIEND kwam Kees v.d. KRAAN aan het woord* Hij besprak meer de be-
dreiging van een ander gedeelte van de cultuur, namelijk toneel, muziek
e.d». Alle toneelgezelschappen en orkesten hebben, volgens spreker, te
kampen met geldgebrek, dat een gevolg ia van geen of onvoldoende subsi-
die* Verschillende pogingen zijn ondernomen, om enkele orkesten een fu-
sie te laten aangaan, waardoor enige musici ontslagen zouden kunnen wor-
den. Het Nederlandse ballet heeft de helft van het aantal dansers moe-
ten ontslaan, omdat de subsidi voor een geheel jaar onvoldoende is, om
één voorstelling te subsidiëren* Ook v.d. KRAAIT gaf de schuld van de be-
dreiging van de cultuur aan de bewapening. Hij zei,dat de wereldvredes-
beweging al millioenen en millioenen handtekeningen heeft verzameld, om
tot een ontmoeting van de Grote vijf te komen. Hij raadde alle aanwezi-
gen aan zoveel mogelijk een vredesverdrag tussen de vijf grote mogend-
heden te ondersteunen, opdat de bewapening zou afnemen en geld beschik-
baar zou komen voor allerlei culturele doeleinden.
Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en tot
hot naar voren brengen van een eigen visie op de zaak. Door enkele der
aanwezigen werd hiervan gebruik gemaakt. Ben van deze mensen drukte ie-
dereen nog eens sterk op het hart veel propaganda te maken* voor de Ne-
derlandse Vredesbeweging, waardoor tot een beperking van de bewapening
gekomen zou kunnen worden* Bnkele sprekers vroegen nog van het initia-
tief-comité" iets blijvende te maken en steeds bulletins te verspreiden
over de bedreiging van de cultuur*
Om ongeveer zes uur verdaagde de voorzitter van de vergadering de confe-
rentie tot 8 uur 's avonds. Hij sprak hierbij de hoop uit, dat de op-
komst, die 's middags slechts 120 & 150 man bedroeg, 's avonds groter
zou zijn, dit bleek echter 's avonds niet het geval te wezen*
Er zouden 's avonds drie lezingen gehouden worden over het onderwijspro-
bleem. Er was echter slechts é*ln spreekster, een zekere mevrouw

Deze enigszins sentimentele dame sprak de ge-
achte aanwezigen aan met "vrienden" en tutoyeerde voortdurend tijdens
haar betoog* (inderdaad bestond het merendeel der aanwezigen uit jonge
mensen, er waren echter, vooral juist 's avonds vrij wat oudere mensen
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aanwezig}* Zij had het hoofdzakelijk over het tekort aan scholen,
voor kleuter- en lager-onderwijs en de blijkbaar erbarmelijke toe-
stand, waarin vele van de be&aande scholen verkeren* Er waren reeds
vele noodklokken geluid op dit gebied» maar zij waren niet gehoord
door door degenen, die ze horen moesten* Waarschijnlijk om haar be-
toog aan te passen aan dit gezelschap, zei zij ook nog enkele woor-
den over het middelbaar- en hoger-onderwijs. Voor de laatste cate-
gorie eiste zij een studieloon.
Ook na deze inleiding maakten enkelen der aanwezigen nog een paar
opmerkingen, speciaal over onderwijszaken*
Hierna sloot de voorzitter -van de conferentie het mondeling gedeel»
te van de conferentie af, met een geer korte samenvatting van het ge-
sprokene en de mededeling dat het initiatief-comité* had besloten te
blijven voortbestaan en overal de bedreiging van de cultuur zou aan-
wijzen en hierover bulletins verspreiden*
De conferentie werd besloten met een drietal korte films*

KB, 28 Juni 1952 J

Bijlaget l uitnodigingskaart (bij origineel)
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Corr. adres; L, de Jong, ' tfeesperzijde 42 A ' , Amsterdam.

6 Juni '52

A. B. Zaterdag, 14 Juni zal de sinds geruihic- tija voorbereide
Conferentie "Cultuur Bedreigd" plaatsvinden.

Op deae conferentie sullen o. a. de lieren J. J, Vriend (archi-
tect) en C. J. van dor Kraan (Koboist, Secr. Ver. Concertge-
bouworkest) liet woord voeren. Hiernaast zullen enJcelo jonge-
ren hun visie geven op de diverse problemen, terwijl er ruirae
relegeiilieid tot geda ciltenwis se ling' zal zijn.

f' De Conferentie wordt gehouden in de Aula van het Instituut
voor de "Tropen te Amsterdam (te bereiken net lijn 9) on begint
o r. i 3 uur. -\an de zaal zijn nog .toegangskas r ten a 35 et ver-
krijgbaar.

Wij hopen U op dese Conferentie te mogen ontnoeten,

net vriendelijke groeten,

namens het initiatief conité

L. de Jong.

ondergelopen,
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,de cultuur bedreigd1.

Hieronder laten we de inhoud van enige kranten-
berichten volgen, die - hoe toevallig deze berichten ook zijn
al een beeld geven van de ernstige aantasting van ons cultu-
rele leven.

"De "Stichting Duinrell", die
au vijf jaar werkzaam is ter
steun en introductie van jon-
ge beginnende kunstenaarsjrer-
keert in zéér grote financie-
Ie'.moeilijkheden, Het tekort
la tKiintigduia^n'd gulrden en.
Ina i&n • »e a . ge e n "a t eu-ri -verktiy gt J
van- de overheid ten /pa-rt'io\$Lè~
ren zaX de 'tofesta'nd onhoudbaar
blijken te zijn. Op elk con-
cert dat zij geeft, legt zij
gemiddeld F, 375.- toe."

HBO? PAROOI, g CM.-.' j2:

Op de in Utrecht gehouden"B^-
eenkouat S^holennood" \vees de
heer Bogaard er o.m. op, dat
door het "opstoppen" van klas-
sen, die voor 30 tot 36 leer-
lingen bestemd zijn, met 40,
50 en soms zelfs 60 kinderen,
het onderwijs africhting woedt
in 'plaats van vorming; Spr.
stelde vast, dat thans reeds
één derde van allo klassen
meer dan 40 kinderen bevat $
in dit gedeelte zit meer- dan
de helft van het totaal aantÉL
kinderen. Juist in de dicht-
bevolkte arbeiderswijken pui-
len de klassen uit van de kfci
deren. Het opvullen van de
klassen gaat bovendien ooktei
koste van de onderwijzers."

DB WAARHEID, 8-4-'52:

"Het lege gebouw van de voor-
malige Hollandse Schouwburg
aan de Plantage Middenlaan
ataat nu al jaren bloot aan
vieer on wind. De natuurele-
menten hebben ook binnen in
het gebouw, althans wa% het
bovenste gedeelte betr .ft
vrij spel. In do kelder on - •
der het gebouw staat een
halve taeter modderwater. .War
vroeger de orkestbak was, is
nu een diepe put, eveneens
ondergelopen.

"Het is nu al 20 ver dat jongens,
die illustrator willen worden op
de Hijkswerkplaats OMGESCHOOLD
worden tot draaier. Want ja, goed
werk was er niet te vinden en iaën
kon daarmee wat- verdienen. - ïfij
be hooit tp't d,e bès,té:V,tekQriaar-ŝ an

' ' • ' 1 1 ' 1 ' - ' -, . - r . - . *
^k'ilïêe; gesteï'd^ ^dCt ^q.rjpn-

•ge.4 die werkelijk . capapi.,t.e^..ten^e-
'zit, 'overdag op eeii Hijkawerkpiaate
moet zitten, om ' s - avonds-, zijn
studie te kunnen betalen".

MBDEÏÏBLIHÜgH 3EB UA'ÏUIIRÏfóSCHSB-
"DEH H"'J/wr"r5T""

Een uitgebreide discussie vond
plaats over het probleem der mi-
litaire oeienterreinon. ^ie zich
nog steeds de oiavang van de hier
liggende moeilijkheden niet rea-
liseert, nioet de kaart van de"Ve-
luwe naar oe as voor zich nemen
en vervolgens bedenken, dat o. a.
grof goschejjst, de gohele opper-
vlakte gelegen tussen de lijnen
Stroe-Otterlo-Hoenderlo-Kootwijk:
de Oldebroek'se helde en de hei
ten Z.W, van Deolon aansluitend
aan de Hoge TG luw e, ja zelfs 40
Ha van laatstgenoemd gebied aan
de bevrediging van da nog steeds
wassende recreatiebehoeften is
onttrekken. En dat is alleen al
op de Veluwc, om .nog te zwijgen
van Ha velt e, ' Kr oons polder s op
VI ie, Loonse en D run o as e Duinen
enz. enz.11.

HANBBLS BMD 1?^?-J5.?.:. '.'
"De inspoot eur van het 'L,0..bee£t
alle in de G-ooise Scbool te La-
ren gebruikte schoolbanken af-
gekeurd omdat zij niet moar vol-
doen. aan de tegenwoordige oisen
va~n een juist o houding van het
tot s-tllzi-tton gedwongen sciiool
kind; de schoolarts i's na eea
ingesteld ondjrzoek tot dezelf-
de conclusie gekomen.



C O N P E B E N T I E " C U L T U U B B E D B S I

Corr. / idresj vfeesperzijcïe 4-2A'f Amsterdam.

Bulletin no., 4,
v/.

L.S.,

ïlet programma van de conferentie zal er als volgt uitzien. >
De conferentie zal zov?el Zaterdagsmiddags als Za terdagöavontöè;
14 Juni In de Aula van het Instituut voor de Tropen gehouden'
worden.
Aanvang Zaterdagsmiddags 3 uur (zaal open on half drie 'uur),
Aanvang Zaterdagavond 8 uur (zaal open on half aoht uuay.

J» een Jfeort openingswoord zullen de inleidingen gehouden worden
o»n. door. de heer J> Vriend en Indien Mogelijk in verband
»1J» wertotfeérittheöen de Beer H. ïletneyer. In ve*ba»d «e J O»
aohttiTing T»n de conferentie «aar een latere datum aljn
nog daende met een derde sjcroker»
Naast deze ini. ...,a.ngen-zullen ook onige jongeren hun vïsie pj>
het gestelde probleem geven, Ma elko inleiding zal er gelegen-
heid zijn tot een uitgebreide discussie en tot het stellen
van vragen. Hierna volgt een algemene nabeschouwing van de
conclusie die uit deze conferentie te trekken zijn.
Tot slot zullen de volgende films vertoond worden; . . .

"Middeleeuwse Bouwkunst" ' ;
"Les deux timides" . :
"Ballade van de hoge hoed"

Tussen de verschillende inleidingen zullen korte pauzes^ zijn,
Daar het van belang is, dat zoveel mogelijk intellectuele»,
kunstenaars en leerkrachten aan deze conferentie deelnemen,
zouden wij U hierbij willen verzoeken deze conferentie bekend
te maken onder Uw collega's en vrienden.
Zo U nog niet Uw instemming niet ons initiatief hebt betuigd
of nog niet in het bezit bent van een toegangsbewijs voor' de
conferentie, kunt U dat door onderstaand formulier doen,

V/IJ KUNNEN U TPIAïfö EZEJJS MEDEDELEN, DAT HEER DAN 400 PEBSOKKT

INSTEMMING MST ONS INITIATIEF HEBBEH BETUIGD!

Ondergetekende,
N A A M

A D E S S

K W A L I T E I T , • . •../
x betuigt hierbij zijn/haar instemming ia et de conferentie
"Cultuur Bedreigd" op 14 Juni a,s,

x verzoekt toezending van .«. kaarten en zendt hierbij het
benodigde bedrag ad, PI.,.;,.(25 et per stuk),

x stort PI,,,.,, op postgiro 5fl7603 t,n.v. W.J. van Bütting-
hauseri, Amsterdam om de conferentie vooral nu financieel te
steunen.

Deze strook op te zenden naar Weespersijde 42A',Amsterdam,



"de cultuur bedreigd",vervolg*

3MUC». 25~4-'52

Zo is gebleken, dat in 1949
van de beeldende kunstenaars be-
neden P. 1000.- heeft verdiend en
85# van de schilders en grafici,
beneden J. 2000.-. Voor de beeld
houwers zijn de cijfers wat gun-
stiger, daar in dat jaar een "Bij
groot aantal monumenten is ver-
vaardigd. Ben vierde deel van de
kunstenaars heeft niet eens de
beschikking over een atelier, dat
aan eniger mate redelijke eisen
voldoet.

Uit de VAN HST
PRINS B3RNHARD POKDS no.2/'51

"Nog slechts 7 % vannhet weten-
schappelijk onderzoek - naarbe-
steed budget - vindt plaats aan
de Universiteit. Als *gezondlj>
wordt tenminste een verhouding
van fundamenteel of zuiver we -
tenschappelijk onderzoek en toe
gepast wetenschappelijk ondf=r *• •
zoek beschouwd van 15̂ /85̂ .
Maar rond 90 % van., de weten -
schappelijke publicaties stamt
nog steeds uit Universitaire
kring. Het uitgeven daarvanwocdt
echter financieel schier onmo -
gelijk.

vano'B» figan den

HET PAROOL, .!2_7Ji.r'_'J>2.
:'Het 0'-U'-/.:'j ... o /:.,": '::s~ *;ten Aalmoe-
zenier shuis '•• op ü-u Waterlooplein
waar sinds 1945 ds Academie van
Bouwkunst is gevestigd heef t dch-
gend restauratie nodig en daarmee
dreigt het onderricht aan deze A-
cademie in ernstige moeilijkheden
te komene Zij heeft n.l« niet de
middelen voor restauratie. Ben
aantal bouwkundigen, verenigd in
de Willem Kromhoutstivhting, ves-
tigt thans in een geschrift da aan
dacht cp d-32e aiöuatio. '''

UIT IVE «w-tf:: : -^.;"
si GTENHQRST' Min x ;:s,

"Voor deze J\- hebj&k 'tier
maanden gewerkt* Volgens disb hono-
rarium heeft mijn conrpolatièwerk
een wr.r.rde ve.n ff. 12ÖO.£ pet jaar
(zonder belasting datf).CiBn 5ju ver-
wacht nog dat IK de kosten voor
vermenigvuldiging van mijn werk
zal dragenJ Ik ben blij voor mijn
hulp">in~ds~huishüuding dat zij een
verstandiger vak heeft gekozen.
Naar GC Pa.-Alsbach & Co mij meldde
bedragen de koston voor het drukte!
v?.n de drie worken ongeveer P.2000
Wanneer ik dus raijn driöjn.b* in
opdracht geschreven composities ge
drukt vil hebben, ZO.MT ZIJ KUNNEN
WORDEN UITGSV03KDj MOST TK daar P.
1600e- op T

Op de conferentie zal dan ook de situatie, door bovenstaande berich-
ten geschilderd, onder ogen moeten worden gezien. Tot onze grote
vreugde zien wij dat van verschillende kanton pogingen \vjrden onder-
nomen ter verbetering.

Zo kwamen onlangs 2000 onderwijzers en ouders op 28
bijeen om te demonstreren voor een snellere

;; ' 21 in Utrecht

Zo werd er de conferentie van de N.S.R. belegd, op 19-21 April, waar
men zich heeft bezig gehouden met een aantal nijpo.idö stadentennoden
en daardoor van betekenis was voor de studentenwereld.

Zo namen enkele jonge wsrkeloze kunstenaars het initiatief om werk-
gelegenheid te zoeken, onder meer het ap.nbr-ngon van bsslden en
wandschilderingen in de stad Amsterdam. •-

/bijdrage
Zo zal ook de conferentie "cultuur bedreigd1' een b^l-r^ri /pee moeten
zijn ter verbetering van de algemene situatie op culturosl gebied.

Wij willen U hierbij daarom ook verzoeken o:n zo groot
ondersteuning te geven aan deze conferentie,-
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Corr.Adres*-, 7eesperzi jde''42A !, Amsterdam.

»S«

Bulletin no 3»

In verband met het gelijktijdig plaatsvinden van een
Conferentie over het. Hoger Onderwijs van het Verbond van
Wetenschappelijke Werkers en een vergadering van de Fede-
ratie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars op 17/18
Mei heeft het initiatiefcomité van de conferentie "cul-
tuur bedreigdi! gemeend het besluit te moeten nemen^ de
conferentie uit te stellen tot 14 eri 15 Juni,

Dit besluit is na rijp beraad genomen, omdat wij weten,
flat het uitstellen van de conferentie voor de vele bezoe*.
kers wellicht moeilijkheden met zich mee brengt.

Wij hopen echter dat U ook op 14- en 15 Juni aanwezig kunt
zijn en wij zijn ervan overtuigd, dat het uitstellen van
de conferentie tevens met zich mee zal brengen, dat nog
me.er personen van ons initiatief op de hoogte zullen komen
en hun steun hieraan willen verlenen,

Wie via een bestelling aan ons Comité een uitnodiging voor
17 / 18 Mei heeft toegezonden gekregen, zal in de loop van
de volgende week een nieuwe kaart van ons ontvangen.
Wanneer U zich op andere wijze reeds van een kaart voor 17
"en 18 Mei hebt voorzien, kunt U deze kaart(en) inwisselen

-—tegen de uitnodiging voor 14 en 15 Juni door de oude kaar-
ten aan ons op te sturen.

Indien U nog niet Uv? instemming hebt betuigd met deze con-
ferentie, dan kunt U dit alsnog door middel van het on<3er<
staand formulier doen.

In de hoop U dus op 14 en 15 Juni als bezoeker van de oon
ferentie "cultuur bedreigd" te mogen ontmoeten, verblijven

Hoogachtend,

namens het initiatiefco

L. de Jong, w,

op te zend-en naar öe ;/eesperzijde 42A', te Amsterdam.
Ondergetekende, .

A D S E S,

K W A L I T E I T,
x betuigt hierbij zijn/haar instemming met de Conferentie
"Cultuur Bedreigd1' op 14 en. 15 Juni a.s.

x verzoekt toezending van ... kaarten en zendt hierbij het
benodigde bedrag é PI ( 35 et per stuk),

x stort PI op postgiro no. 587803 t.u.v, ¥,J,v,Büttir
hausen, Amsterdam ora de conferentie .vooral nu financieel

steunen,



Be Nederlandse cultuur, die door de eeuwen heen in de wereld groot
aanzien genoot, wordt ir. e t afbraak bedreigd.
Voortdurend wordt ei' door de Overheid bezuinigd op de uitgaven voor
Onderwijs, Kunsten en V/at^ngcbpppen. Subsidies worden verlaagd of op-
gehe,ven, waardoor verschtlleude culturele groepen en instellingen in
hun activiteiten worden belemmerd en soms zelfs geheel hun werk moeten
staken.
De Nederlandse Opera, toneelgezelschappen, orkestan,- balletgroepen ea
ook musea j archieven en andere kostbare verzamelingen hebben met grote
financiële moeilijkheden te l£ar,,-?"i'. .„
De sociale positie van do kunstenaar is neer dan bedroevend en onze
goede krachten worden daardoor vaak gedwongen werk in het buitenland

• te zoeken.
Er is geen tak van het onderwijs, die niet met een nijpend tekort
,aan lesruimHe en leermiddelen te kamper, heeft en wasrbi j bovendien
de mogelijkheid van lisybamell;^ opvoeding n°t de ds^ kleiner \vordt.
De Hectores Magnifici herinnerer; elk .jaar aan de schromelijke ach-
terstand op het gebied van de modei'r.o apparatuur der universiteiten;
het wetenschappelijk onderzoek in gi zijja geledingen geniet in veel
te geringe mate de daadwerkeli jke beleng'stelling van de Overheid.,
De -sociale positie van vele s tudenten is slecht vooral op het ge-
bied van het werkstudentschap4 het beursens^elsel en de "mensa".,
Onze cultuurmonumentem, zoals vele kerken in ons land worden met ver-._.
val bedreigd door de geringe offers , die de Overheid zioh hier-
voor getroost.
Steeds meer recreatiegebieden en natuurmonuiaentsnj zoals de Hoge Ve-
luwe worden geofferd aan de Defensie.
Over deze stand van zaken zijn wij zeer verontrust.
De Overheid verdedigt dit beleid met de bewering, dat ons land kos-
ten noch moeite mag sparen om de bewapening te doen slagen, die dan .
moet dienen 'om onze cultuur te verdedigen,
Hoewel wij geneigd zi jn deze bewapening vanuit verschil lend standpunt
te beschouwen, zijn wij eerisgèsing vau mening dat esn dergelijk be-
leid ten canzien van ons onderwijs , onze kunst en wetenschap een
ernstige achteruitgang van onze Jfoderlandse Cultuur ten gavolge heeft.

Wij roepen ieder, wie dit ter harte gaat op, zi jn instemming te be-
tuigen met en steun te verlenen aan het voorbereiden en bijeenroepen
van een conferentie op 14/15 Juni a . s e , die deze stand van zaken exn-
stig onder., ogen zal moeten zien en wegen en middelen zal moeten aan-

.geven die tot verbetering leiden.
Wij juichen elk initiatief, dat in dit verband genomen wordt , van hi -

te toe, en spreken de wens uit, dat deze conferentie een belangrij-
ke bijdrage zal zi jn ter bestendiging Q n ontwikkeling van onze cultuur

Tot de ondertekenaars behoren:
L.E. Beyerman, beeüiouwster; H, Bierman, Ilontessorileider; A.I.J,
Brandenburg, onderwijzer; Me j «V/ . I r . P. Burger, dir.huish,school, A.van
Eyck, architect; Y/.Gehrels, Dit, Volksrauziekschool; w.Kaye-Uestengorp,
bouwk.tekenares; Ed.Hoornik, letterkundige;P,Hunzicker, schilderes;
C.Kiaasen, graficus; P.Koning, beeldhouwer j G. te kronnie, waterbouwk;
G.Kouwenaar, letterk; Kildo Krop, beeldhouwer 4 Hr . Ja f fé , ad j ,dir .Sted.
Museum, B.W.H.Ide, arts; L. ligtelxin,, pianist; H. v.jüitt, bee ldhouwer ;
Batus van Lier, componist;?!.ten ïyleoïtsn ; . toneelspeler5Hr,Merkelbf»c!i ;
architect; H.Molenaar, ontw, voorz.vakgroep GKF, B G Muller leraar
Ge m. Kweekschool Sr.Habé. leraar Gem.Kwegkchool ; 'A .Scholier beeldhouwer;
N.Schuyt, componis t iV/ .s i i io j lersar j J^r, Sluyterp, schilder- 0„i'reu-

mann, graf ,ontw.GXP;Dr e J.Suvs,Lector Gen.Univerei c..it, J. de "Vaal ,
dir.Ned.Filmmuseum; J . I .Vriend, architect, leraar KT3; 3 ,Voeten, letterk
Prof .Dr.W.F. We r the iffi 5 Oorry Vonk, Wim Kan, A>jCcabare t allen *e A 'dara .
H.-Baaren, '. tekenleraar; ïï.A,P.Hoek, muriicus; K, Andrea , schilder; Hr,
ter Keulen, bibl„Vredespaleis;Prof»F. S cluü:.; allen te den tïaag.Hr,
Duursma, hoofd L.O. Gronin / rgnj A t v.Gogh-Kaulbaoh, schrijfster; Hr.R.
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Ondergetekr^" >

Naam

Adres

Kwaliteit

l*

2*
3*

4*
5*

betuigt zijn/haar instemming met de conferentie
„Cultuur bedreigd"
verzoekt regelmatig toezending van de bulletins
stort f op postgiro no. 587503 t.n.v. -W. J. v.
Büttinghausen, Amsterdam
verzoekt om verzorging onderdak (14/15 Juni)
kan aan conferentiedeelnemers onderdak ver-
schaffen

Handtekening

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Op deze Conferentie „Cultuur bedreigd" zal besprok,—^worden

„de ernstige situatie, waarin onze cultuur zich bevindt"

Dit onderwerp zal van verschillende kanten belicht worden door des-
kundige personen en leden van het initiatiefcomité, waarna een uitge-
breide gedachten wisseling mogelijk zal zijn.
Tot slot zullen er enige bekende korte films vertoond worden
o.a. „Middeleeuwse Bouwkunst" van Sibbelee en Haanstra en
„Les deux timides" van René Clair.

De namen van de iprekers worden nog nader bekend gemaakt door middel van
de bulletins (verkrijgbaar door bijgaande kaart ingevuld op te sturen).

Aanvang van de conferentie:

Zaterdagmiddag 3 uur - zaal open half 3

Zaterdagavond 8 uur - zaal open half 8
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Betr.i O.P.S.J. TB EINDHOVEN.

Typ,De

Uit werd vernomen, dat de O.P.S.J, te Eindhoven zeer ao-

tief is» Het meest progressieve en enthousiaste lid is

, de dochter van het bakende schoolhoofd*

Lezingen en scholingen georganiseerd en men tracht zo veel mogelijk

jongeluj. tê  animeren* Vergadert vaak ten hifi ze van Mevr»

'te Eindhoven*

O KB, 5 Juli


