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D E G U I T U U B B E D B E I G D "

Is het juist op te merken, dat de situatie, waarin onze Nederlandse
cultuur zich 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- zo er niet wordt ingegrepen - hoe
lanrer hoe meer achteruit

Wij z i jn van mening, d _ t de enorme uitgaven die voor de bewapening
worden 'gedaan, hieraan niè.t vreemd zi 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, d-at geen enkele kunstenaar of intellectueel zich van de
verantwoordelijkheid in deze kan onttrekken. Als enige'. zeer spieken-
de voorbeelden van deze achteruitgang noemen wij het volgende s
l, Ifa het blad van de EEDEBATIE van de beroepsvereniging voor kunste-

naar s lezen wij in een artikel- -over de slechte -opleiding en werk-
gelegenheid voor bal le tdanseres
"Inmiddels .kunnen wij U uit ons blote hoofd vijf tien .dansers op-
noemen, die de laatste jaren 'naar het buitenland zi jn vertrokken" .

. 2, . In lie,t historisch archief van Delf 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, 3.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.
Er, werd voor- de toeloop van schoolgaande kinderen een onderdak

• ; voor de :school gevonden op zolder van een café. Daar zitten de
' kinderen -dan nu, met zijn veer.tigen boven een gela'gkamer, 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 halfstenenmuurt jes, waardoor de wind vrij
naar binnen kan spelen, " naar binnen flarden ".
Het Gemeente bs tuur van Klazienaveen plaatste het op de ur gen-t ie lijö;

. maar er blijken in Nederland instanties te z i jn , die dat niet
urgent vinden".' ''

Na deze opsomming van feiten, waaraan ieder nog veel en veel meer
zou kunnen toevoegen, kunnen wij dus concluderen, dat het de me.est
dringende noodzaak is te ijveren voor verbetering van deze situatie.

ALS EEBSTE STAP HIEBTOE MOET DE CONFERENTIE " C U L T U U B B E:-

D, i E I G,. D " £MEN,;.WAA.BOF. WIJ' fiOETE'H KOMEN TOT DTB "MAATBBGELEN,

DIE TOT VEBBETEBING KUNNEN LEIDEN..

: . 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 plsnog in de gelegenheid worden
gesteld, om dat te doen.



CULTUUR B3DBÏÏIGD "

Corr. Adress L. de Jong Weesper2!jde 42 A', te AMSTERDAM

L.S.,

De Nederlandse cultuur, die door de eeuwen heen in de wereld groot
.aanzien genoot, wordt met afbraak bedreigd.
Voortdurend wordt er door de Overheid bezuinigd op de uitgaven voor
onderwijs, 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,
en ook musea, archieven en andere kostbare verzamelingen hebben met"
grote financiële moeilijkheden te kampen.
De sociale positie van de kunstenaar 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'
aan lesruimte en leermidelen te kampen heeft en waarbij bovendien
de mogelijkheid van lichamelijke opvoeding met de dag kleiner.wordt.
De Ractores Magnifici herinneren elk jaar aan de schromelijke achter-
stand op het gebied van de modsrne apparatuur der Universiteiten;
het wetenschappelijk onderzoek in el zijn geledingen geniet in veel
te geringe-'ma'te de daadwerkelijke belangstelling van de Overheid,
De sociale positie van vele studenten ±e slecht vooral op het gebied
van het werkstudentschap, het beurzenstelsel en de "mensa".
Onze cultuurmonumenten, zoals vele kerken in ons land worden met ver-
val bedreigd door de geringe offers, die de Overheid zioh hiervoor
getroost, '
Steeds meer recreatiegebieden en natuurmonumenten, zoals de Hoge Ve-
luwë, worden opgeofferd aan de Defensie.
Over d-e?.e stand van zaken zijn wij zeer verontrust.
De Overheid verdedigt dit beleid met de bewering, dat ons land kosten
noch moeite mag sparen om de bewapening te doen slagen, die dan
moet dienen om onze cultuur te verdedigen,
Hoewel wij geneigd zijn deze bewapening vanuit verschillende stand-
punt te beschouwen, zijn wij eensgezinö ven mening dat een dergelijk
beleid ten aanzien van ons onderwijs, onze kunst en wetenschap een
ernstige achteruitgang van onze Nederlandse cultuur ten gevolge
hepft. .
Wij roepen ieder, wie dit tor harte gaat, op, zij.n'1 instemming te
betuigen met en steun te verlenen n^n het voorbereiden en bijeenroepen
van een conferentie (midden Mei-, dip deze stand van zaken ernstig
onder ogen zal moeten zien. en wegen en middelen zal moeten aangeven
die tot verbetering leiden.
Wij juichen elk initiatief, dat in dit verband genomen wordt, van
harte toe, en spreken de wens uit, dat deze conferentie een belang-
rijke bijdrage zal.zijn ter bestendiging, en ontwikkeling van onze
cultuur.

Ondergetekende betuigt zijn/haar instemming met bovengenoemd
initiatief ï



» O -U L T ü ' u E B E D B E I & D "

Corr. Adres: Weesperzijde 42 A r te Amsterdam.
5 April No. 1.

Ii. S . t

Het initiatief van ons comité omheen conferentie voor te bereiden
waar gesproken zal worden over de ernstige situatie, waarin onze

-Cultuur zich bevindt, heeft grote weerklank gevonden bij diegenen,
aan wie het initiatief bekend werd. f

Schriftelijke adhaesiebetuigingen mochten wij o.a. ontvangen van:

P. Alma, kunstschilder; A. Banning, hoofd L. School; B0Bayens,
schilderes; Chr. Beekman, kunstschilder; H. Bierman, Montessor.ilei~
der; M, Bijleveld, onderwijzeres; Chr. Ca Is on-Timmer, journalis-
te; A. G. Boesje, lerares N,0.; W. E. v. d. Brink, lerares N.Ó.; I-, E,
Beyerman, beeldhouwster ;A. van Eyck, architeotsS, Goudsmit, sohrij-*
ver;K f de Haan, student? J. W. Havermans, beeldhouwer ;W,Haye-Wes-
tendorp, bouwk, tekenares;F,v..Hessen Heuokeroth, ver taalster;C«
Klaassen,. graficas; P. Koning, beeldhouwer; N.Kempen, lerares lioh«
opvoeding; G. Kouwenaar, schrijver; T. Kristians, kunstschilder ;
Hildo Krop, beeldhouwer ;H. van Kruiningen, kunstschilder; H, Mar-
telhof, bouwk. tekenaar; A. Loopstra, leraar; J, Ligtelijn, . pinanist ;

,W,Mayer-van Dijk, kunstnijvere;H. van Meerten, toneelspelerjH.Mo-
lenaar^ ontwerper, voorz, vakgroep GKF; J.Olivier, tekenares 'QKS"S
J, J.Pi^nacker-Hordi jk, student; F. Sandee, onderwijzer; W, Smit,
leraar ; : 04 Treumann, graf. ontwerper GKF; J. J.Yriend, aréhiteot,

• -leraa-r MTS ;P. d-e Vries, .-leraar- lioiia-melljke -opvoeding;-. J.H.A, ..-..,.,-
Wie 'ger , ' leraar; Th-, Wolvenkamp, kunstschilder ; J. v, d. Wal, lerares
AYO'; . F, Zander , .'hoofd 1. School^ ALLBÏÏ TE : AMSTERDAM,
H, Baaren, tekenleraar, Den Haag; G. Dat, onderwijzeres, Den Haag; ;
Dr, J. Engels, leraar, Groningen; A.v.Gogh-Kaulbach, schrijfster, \>
Haarlem; J, A. G. van Heyenoord , gep, leraar, Den Haag; W, A, P. van i ;
Hoek,. musicus,: den Haag; Mr. A, A. de. Jonge, edvoca„a.t,- d en,. Haag; •, ks
C. J.Ke Ik, .schrijver, Broek in Waterland ;E. de ;Ka:t., kuhstsch;i.ldei:,\.v

, leraar, Haarlem ;, N. Otto,- musicus^ leraar, Höarlem'; .M. va n Vuur e, T
onderwijzer ULO, Va'r.s s eve ld, . . ' ] , . . ' • • ' , = . - . . ,
..ter-wijL ook vele., studenten uit iAmsterdam hun adhaesie.r.betuigden,
Tevens ontvingen -wij een instemmend 'schrijven va*n leerlingen van
het instituut, van Kunstnijverheidsonderwijs, -van -50 leerlingen
va-n de Fr-iso UIiO en van leerlingen va a de MTS,' 2e €HS ,en Kweek-
school allen te -Amsterdam. : '"" '•••'-••' . ' • ,. : ' : - ' ' • "
Vp.oral:i'n de kringéh van ónze' kunstenaars blijk.t , e.en 'grote belang-
stelling voor .oris, inifiatieft'ë bes'ta'ari,! " / ;. ' ' . ' . ' . . ' . " ' . , * . . ! -
Van tiet b'estuur va:n de " Ne'd e r la nd.s.é, 'Federatie yail Beroépsverenigin-.
gen va;n Kunsteriaar.s" 'ontvirige'n wij "e.en.;öahrij'yen, wa^ar.üit. ;bleeitf" __
da.t phs''initiata.e,f met grote', belangstelling was: 'ontvangen en da*t<dè
Federatie, met enige to'ehoprdërs.fop' onze oo»fe"ren:tie :a.ö'nwe a'ig z^l
zij.n.Van. de 'Ba:oe;psvereh'iging fvan .Be-eldenitfe Kunö.-tJeflaa.rs/en d'e ITe.der-

\landse Vere'niging van :Ton.Q'eUcunB|eria.ars oHtvingan' wi j ' 'een d érr gelijk
sohrijVen; deze verenigirigen aülle'n, Jëveneezis;.. hun ^or'ganïsatle door_
een ' aarital to.eJeoorders. op, ónze 'conferentie lateja ve;r.tegénwodrdl'-
gen:. "" ' . ; / ' ' ' ..; , ; :.. . , ' v : '" ' ' . ' . " ,-.. ' ' •'."• •." -" f - , - ' - ' •
Zoal's uit het. bo'y.e.'nsta'an,de blijkt../,, ontvangt de ópnf éren^ie' ."Guï-
tuur BëdreUgd" .een "steeds toenemende, .empathie. . iri; alte ;kr,ingeri,, die
hierbij betroTcken aijn, > J ; , ." . - . ' " . - . " ' . • ' : , ' . ' , " . - . • . • • • ' • - ' ; ' " L " - V . - . • : . ' •

__ ^

Wij kunnen U tharis -me-dedelen dat het vooj:bereidingso:omitê beslopen
he&ft de confe-rentis I'CULÏÜUE 'BEDBUGD-11. :te laten



. ^ , rëfèrater i Qiivatteri,,'' . d e e e n
in ' ;aë 'ernst ige^ éltüatia "van : onze cultuur en: waf r in Y^qï;§,tielJ,e'
worden gedaan om "té komen 'tot "verbetering'van d'è ' hüid'i^ë' "t'ó'ë's.
' oig:*', ; ujoara erofö. o orf rdifiraits s-ie?ï: l^fa f i <f.e->m«e5»/ ̂ ,s!:3i.̂

öwïsfcëljië'n &&ï<<3£mfö$w!t&$&e iiï&efe*
3::>* ^rrsri; «M'JT;^;:!,.:^'. \.r- iHJr ^itv^i

Tot ^lot ••0è-l.*3e. inköiid ,van-ae.0e Qonferenta.e:,löi ."öOnp'-lu^i^s^jTi^jnieaggt..
' .namen, van -de .sprekers :iiopen wijv.in .ons' volgende :bull§tin

amaken..: , • / , • - • , ; " , ' : : .^. ! . ! ' : ! ' : ' . . : " • • • " " ' : . • • ' ' • • ' - . - .

.^ conferentie; ;is ;he:t' è.ölir-
' ' , i k _p_ersor ien op de ? h o ö t ^ i/vor'dente ftgbai?;$k^;3k, : 'aët

TDc.zü'^TT -K.Mra i4j tJrl'-->p;i. J il' •':,v>^li-j:• Itic o, l-\ ^mih,*üf? ;-* v.yj^'Jt^.-Ht-. g gj uw-.^^.' j;i •*» j/-ai<j j-:-^ •« • r'-.f" * - « .-.v^—yp ;- i-

Ha' heit.' iWullpn • ep,lo'pstür.en.'van' ónder.s.t&and strbbk je., w:or;aeh; U4;dèi:;-i

Üaar voor'het" organiseren' van de.ze' conferentie"" een aanzienli.j'k'.,,bedrag
\ benodigd is, zbud.en'wij ' het zeer' op prijs" stellen f ihènbielè' .MJflx.a-

• n d e r g e t e k . e n d e ; ' , : < . ' • , ^ ' : • • , - ' -:'- • '• _••••

, N A A M s

91 * ; A D,B B d ; - . ^
•• l ' 1 "> [ J f J <3

i i ' •• , r T '
itoez-ending -ran- „ ., kaarten voor de c^onf«T-e:ntire

igd" 'En zendt bxerbij bet benodigde geld B1!........

ij'n inR.te,u^itnè]mej;,,d'e Óonfe±dnt'ie ^''Cultuur
~"v r1 « ^

Stort ?1^1^" .' J ' , . o p postgir-Q'nö,. r 53^50"^^

' , * Handtekening
t * •

i " - . ' . . . . • ' ' .. ' . .

Doorhalen .wat ...niet gewe.nst wq
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10 Juli 50

D I B H S T „G l H E I

Hiermede heb ik de eer TJwe Excellentie - wellicht
ten overvloede - een fotografische eopie^aan te bieden
van een door de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd (O.F.ü.J.) -uitgegeven "rapport'* betreffende het
onderwijs in Nederland.

HST HOCFD VAN DB DI2NST
bij afwezigheid:

Z.E. de F. i nis t er van
Onderwijs Kunsten en netensohappen
t.a.v. de HoogEdGestr. Heer Mr. H. J. Schölvinok

^ van het Kabinet
te

ff/

* A. van Kaan en.



9 Juni 1950.

Bijgaand doe Ik U toekomen;

1. Rapport over het onderwijs in dienst van de vrede* uitgave O.P.S.J.;

2. l exemplaar van "Studie en Strijd" dd. Mei 1950, uitgave van de

O.P.S.J.;

3. l invulformulier voor een abonnement op "Studie en Strijd";

4. l folder, inhoudende een oproep aan de Nederlandse jeugd tot

deelname aan de massale Jeugdvredestrek op 23 Juli 1950 naar A'dam.

5. Programma voor het 2e Wereldstudentencongrea 1950, uitgave van

de I.U.S.



VERTROUWELIJK

Verbinding: ETo.lS
Doss.153/15
Onderwerp: O.P,S.J . ' '

12 Juni 1950
U JUNI 1950

Op de gehouden tentoonstelling in het gebouw
"De Brakke Grond" te Amsterdam, op ̂ 4, 25 en^26 Mei 1950,
uitgaande van de 0.3?. S. J., is bijgaand prdpaganda-materi-

'̂ /aal verspreid, (einde) ' - » «

OP KAART

PAR:a.
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A f s c h r i f t

ALLEN VEREEND TEGEN DB ATOOMBOM.

O P R O E P

AAI ALLE JONGE NEDERLANDERS

Neemt deel aan de massale Jeugdvredestrek op 23 Juli lyjjü
naar Amsterdam om daar de volgende belofte af te leggen:

_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

BELOFTE

Ik, jonge Nederlander, "ben mij er diep van bewust, dat het
vreselijke gevaar van een nieuwe oorlog met zijn atoomver-
schrikkingen mijn land en volk bedreigt.

Ik eis daarom het onvoorwaardelijk verbod van het atoomwapen,
het wapen tot intimidatie en massa-uitroeiing der mensheid.

Ik eis de instelling van een afdoende internationale controle
op de uitvoering van dit besluit.

Ik ben van oordeel, dat de Regering, die als eerste het atoom-
wapen tegen enig land gebruikt, een misdaad tegen de mensheid
zal begaan en als oorlogsmisdadiger moet worden beschouwd.

Ik beloof alles te doen om deze vreselijke dreiging tegen te
houden en af te wenden.

Ik beloof dit, omdat ik wil leven.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Q-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

WIJ ROEPEN IEDERE JONGERE OP DIT PETITIONNEMENT TE TEKENEN.

Ondergetekenden, jonge Nederlanders uit verschillende kringen, zijn
gealarmeerd door het oorlogsgerucht, dat overal weerklinkt.
Het staat voor hen vast, dat een nieuwe oorlog de ondergang van mil-
lioenen mensen, waaronder talloze Nederlanders, met zich mee zou bren-
gen.
üij zijn van mening, dat de jeugd het in haar macht heeft, tezamen met
de honderden millioenen vredesvrienden overal ter wereld en ook in ons
eigen land, de oorlogsdreiging tegen te houden en teniet te doen,
Üij zijn van oordeel dat het eerst nodige hiervoor is een eensgezind
optreden van de gehele jeugd, tezamen met de ouderen, tegen de atoom-
bom, het vernietigingswapen, dat ons bedreigt.
2 i j soepen alle jonge Nederlanders op tot het houden van een grote
jeugdvredestrek naar Amsterdam op 23 Juli van dit jaar, met als doel
een massale demonstratieve bijeenkomst in de hoofdstad om daar de be-
lofte af te leggen, afgedrukt op pag.l van de.ze folder. Deze belofte
is in overeenstemming met de op 19 Maart van dit jaar door het Wereld
Yredescomite te Stockholm genomen besluiten.



f-,
'̂
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roepen all® organisaties van de Nederlandse Jeugd, van welke aar I
o©k, op, ©m aaa.;;,4,e«,e: Jeügdvredeiitrèk deel te nemen.
Zij roepen alle Jonge Hederlanders op voelere idingseomité 's te stich-
ten in stad, d ©3?$;, buurt, "bedrijf, school of groep, om de deelname ain
deze trek te organiseren. ;

Het Aanbevelingacomité.
Mareus Bakker, Jhr* Saldo v.Suehtelen, Hans Bayens, Hel Boudawijn, •-'•,
Wim Anderiessen, Sinus Haks, îgî SSÊIÈSyKrf fiati© Kosten$ Irlc Mol, j
Jan -Kost, C.f©rmaer, Joost Braa"t, Keens Lenshoek, Ger Buvelot, *
Cathrien Buitje, Henk lijm&è, J.JPermie, L.Suripn©, Wim ELinkenfeerg,
Wim Sangera, Judith v.Adïimien, Mevr.S.Brusse-Cocliiiis, Ir v» leeuwen,
J.Wüatenhof, J*Sehrofer,

. :

De in de belofte opgenomen eisen werden reeds ondertekend door o. a. ;
jC.1 Prof .M.M. Frêdlrio Jolipt-Gurie, Hoge Commissaris voor de atoom-

energie en Uobelprijöwinnaar.
0. J.fiogge, upenbaar aanklager van de Verenigde Staten tijdens

, het pr©ees te ïï«ur»Bfeergf
jx* Eiai-$ia© - Sehr ijver uit China.
>Jl Alexander Paie^ef - Sehipljver uit de Sowpet-Unie.

Mevyota.1» Ootton - Yoorssitster van de Wereldfederatie van demoera-
Trouwen. -
Saillant - Alg. Secretaris v. h. Wereld Yerbond van vak-

verenigingen.
*i]?rances Bamon - Yice-Yooraits'Ger van de Wereldfederatie van

Democratische Jeugd.
x^PietEQ Uenni - Alg. Secretaris van de Italiaanse Socialiatisone i

Partij.
* * I»©uis Aragon - Schrijver uit frankrijk.
^ * James Bndieoi - Leraar in de the©l©gie uit Canada.
*Pr©f . J.&.Bernal - Atoomgeleerde uit Groot-Brittanniö »
*Abbé Bo ulier » Frame Katheliek priester.
#IlJa ikreAburg - Schrijver uit de S%î "ét-ünie ,
*Roc'hw9l Kent - Schilder uiT de Yer«^gde Staten.

K-ahii - Schrijver uit de Yerénigde Staten.

In Nederland door o. a.:
St^tijn - Ie Höb@lst van het Concertgebouworkest

3?o®rop - Schilder es. ̂ lie o Sehujt - Componist,
f Siegfried van Praag - Sqhrijver.^an WiegerS - SeMlder.

Ka?op - Beeldhouwer. xlim Seh&maeher - Sehildier.
Van Bruggen - Schrijve^ ^K Sam èoudsmit - Sehrijver.

Maria Hooseboem - Biolö&jife.
< f J. W. Have r mans - Beelhouwer.

v.Ségh-Kaulbach - Schrijfster»
- H'euro-ehlrurg.

- Beeldhouwer.

IK
op de massale
®f IJ. Juli a* s * naas

egroep van
19



Haam en voornamen Beroep o± functie

GEZAMENLIJKE BELOFTE-AFLEGGING

..(aantal) jonge Nederlanders bij een op..... ,(datum)
te (Plaatsnaam en adres)
hebben gezamenlijk de belofte ter gelegenheid van de Jeugdvredestrek
op 23 Juli 1950, afgelegd.

(plaats) (datum)

(ondertekening door voorzitter v.d. bijeenkomst).

(Opzenden aan Comité Jeugd Yredestrek p/a Ned.Yredesraad, Nieuwe
Keizersgracht 61, .Amsterdam, telefoon 58151).

"Deze ïoiaer ican gebruikt worden voor het verzamelen van)
'handtekeningen of voor het invullen van een gemeenschap)
.pelijke belofte. )



A f s c h r i f t

15 cent

R A P P O R T :

C

ONDERWIJS
IN DIENST VAN DE VREDE?

Dictatuur

De Haas.

Het karakter

De Russische
boer gaat
in lompen....

UITGAVE O.P.S.J.

Secr.: DE WITTEKADE 65

AMSTERDAM-W.



A f s c h r i f t :

TEN GELEIDE.
"Het onderwijs ia een aanhoudende zorg
der Regering»M

uit Art.200 der Grondwet.

Op 9 en 10 October 1948 waren .300 personen "bijeen op het Appèl
Studerende Jeugd der O.P.S.J., waar zij het aan hen voorgelegde, door
onze organisatie samengestelde Urgentie-programma, bestudeerden, be- -
discussieerden, nieuwe voorstellen er aan toevoegden en zodoende hun
stem en actie voegden bij de vele Nederlanders, die maar al te goed
zagen, dat ondanks alle schone beloften en fraaie leuzen het Nederland-

C se Onderwijs bergafwaarts ging, iets wat zij niet met lede ogen wen-
sten aan te zien.

De steunlijsten, die ter financiering van deze actie door onze
organisatie waren uitgegeven, droegen een deel van de tekst van een
verklaring van Nederlandse directeuren en rectoren bij het Middelbaar
Onderwijs, waarin zij hun ernstige bezorgdheid uitspraken over het
onderwijs op deze scholen en speciaal over het vraagstuk der leraars-
voorziening, die meer en meer noodgedwongen in handen kwam van onbe-
voegden.

Een petitie van alle Nederlandse medische faculteiten over het
tekort collegezalen e.d.

Een demonstratief Congres van het 1*0.V. over de salarissen der
onderwijzers, dat zo vol liep, dat op de meeting zelf zalen bijgehuurd
moesten worden.

Het öongres "Onderwijs-vredett waar al deze problemen in verenigd
werden en dat op 11 en 12 November 1949 gehouden werd.

ïonen niet alleen aan dat grote groepen van de Nederlandse bevol-
king weten, dat er wat aan mankeert, maar dat zij ook bereid zijn de

r strijd voor een goed Onderwijs te voeren.
C_ Wij als O.P.S.J. zijn van mening, dat het het recht van ieder

Nederlands Staatsburger is onderwijs te gena@ben en goed onderwijs,
waarin geen anti-democratische tendenzen te horen mogen zijn en dat
dit onderwijs de mogelijkheid moet bieden dit ook inderdaad aan een
ieder te geven.

Wat de werkelijke praktijk in Nederland hiervan is, hopen wij de
lezer in de volgende bladzijden duidelijk te maken. Hierbij zal onze
speciale aandacht uitgaan naar het Middelbaar- en M.ü.L.0.-Onderwijs
en wij hopen tevens in staat te zijn de lezer zonder al te veel in
technische details af te dalen een inzicht te geven in de achter-
gronden van ons Onderwijs beleid naar inhoud en werking.

-O-O-O-O-O-O-O-Q-
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Speciaal die boeken, die over andere landen en volkeren gaan of
de geschiedenis verhalen, moeten ons een.beeld geven hoe de maatschap-
pij in elkaar zit en hoe de mensen in andere landen leven.

Dit kan dus in staat zijn ons een beter begrip over andere volken
bij te brengen, maar ook kan zij, wanneer er een verkeerde voorstelling
van zaken gegeven wordt, juist de omgekeerde uitwerking hebben.

Wanneer in de schoolboeken de S.U. op een totaal verkeerde wijze
wordt voorgesteld, als een achterlijk land, met een domme bevolking en
een verschrikkelijk systeem, dan past dit precies in het raam van de
huidige oorlogsvoorbereiding, of de schrijvers dit wel of niet gewild
hebben doet weinig terzake.

Maar ook op vele andere onderdelen zien we de schoolboeken een
reactionnaire tendenz uitademen, met een anti-democratische soms uit-
gesproken fascistische geest en een koloniale inslag.

Hier volgen dan een aantal van deze uitspraken uit boeken, die
op de scfeolen gebruikt worden, waarbij wij in bepaalde gevallen het
naar ons oordeel nodige commentaar leverden.

r "Na de oorlog werd Italië door communistische revolutionnairen
^ geteisterd. De regering wilde of kon hen niet met kracht bestrij•

den. ïoen organiseerde Mussolini buiten de regering om zijn
"zwarthemden", goed gewapende jonge mannen, om in Italië orde en
rust te herstellen. Zijn dictatuur kwam in veel opzichten Italië
ten goede: moerassen werden drooggelegd, de kwestie met de Paus
geregeld, het aanzien tegenover het buitenland door geduchte ver-
sterking van leger en vloot verhoogd".

Algemene Geschiedenis
door G.de Haas Jr.
Druk 1929, 1939, 1942, 1946, 1948.

De Gomitatio Universitario Democratiqo Italiano, het overkoepe-
lende orgaan van de lyCtaliaanse organisaties, di© aangesloten zijn bij
de Internationale Unie van Studenten protesteerde naar aanleiding van
h'et bovengenoemde citaat bij de Minister van Onderwijs Kunsten en We-
tenschappen, o.a. in de volgende bewoordingen:

"Namens de Democratische studenten tekenen wij een krachtig pro-
test aan tegen dergelijke vervalsingen van onze nationale geschiede-

(" nis, die als een zeer grove belediging voor de gevoelens van het Ita-
liaanse volk klinken en de Nederlandse jeugd vijandige gevoelens je-
gens het democratische en republikeinse Italië inboezemen.
Het is goed dat de samenstellers van dit boek en zij, die de versprei-
ding ervan in de Nederlandse sdholen toelaten, weten, dat het fascisme
eerst het bloed heeft vergoten van duizenden en duizenden Italiaanse
jonge mensen, die tot elke politieke partij behoren, van de communis-
ten tot de liberalen, van de sociaal-democraten zoals G-oacomo
Watteotti, tot de katholieken; dat het eerst ons vaderland in de
bloedigste aller catastrofes heeft gestort en toen voor goed is weg-
gevaagd door het gehele verenigde volk.
Wij wensen U en wij wensen het Nederlandse volk toe, dat zinsneden
van het door ons gesignaleerde soort niet betekenen, dat er onder de
mannen, die in Nederland regeren, iemand is, die er over denkt om in
Nederland de "heerlijkheden" van het fascisme te herhalen.

Secretariaat van
Oomitato Universitario
Democratico Italiano"

Het leerboek voor m GESCHIEDENIS VOOE DB H.B.S.-A door
DR.C.J.DE HAAN en G.DE HAAS,

openbaarde ons op blz.234 dat:
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"In 1938 werd na een volksstemming Oostenrijk met Duitsland ver-
enigd" en op bla» 235;

" terwijl Slowakije zich onder de bescherming van Duitsland
stelde..."

De schrijver van deze geschiedenisboeken is directeur van een
Haagse H.B.S. en na de oorlog fü maanden geschorst geweest, hetgeen
y/el de inhoud verklaart, maar de verantwoordelijke autoriteiten niet
vrij spreekt van het; gebruik van dit boek.

Wij komen hier gelijktijdig op een probleem, dat we, nu het zich aan
ons voordoet, even willen aantippen.

Dooi het wanbeleid op onderwijsgebied, dat er door onae regering,
na de oorlog gevoerd is, ontstond een ongelooflijk leraren- en onder-
wijzers tekort, dat men met allerlei^.noodmaatregelen trachtte bij te
lappen. Men stelde onbevoegde leerkrachten aan, men riep gepension-
neerde onderwijskrachten terug, men liet gehuwde vrouwelijke onder-
wijskrachten weer voor de klas staan (wettelijk mogen ze geen les ge-
ven) en men vond en zocht ook een oplossing in het aanstellen van
leerkrachten, die politiek delinquent geweest waren.

Wij betwijfelen echter ten sterkste of dit de enige factor is
(" geweest. Wanneer wij het beleid van de bijzondere Rechtspraak nagaan,

die zelfs kans aiet een Schreieder vrij te spreken, waarbij practisch
iedere collaborateur, die wel taenmaal de doodstraf verdiende, gratie
krijgt. Terwijl in het maatschappelijke leven steeds verder gaande
vormen van fascisme tot uiting komen, waarvan o.a. de Wet op de Toe-
stand van Verhoogde Waakzaamheid en op de Burgerlijke Uitaonderings-
toestand getuigt. Een wet die het mogelijk maakt een ieder te doen ge-
vangennemen en te verbannen, de vergader- en persvrijheid op te hef-
fen, de censuur in te stellen etc. fin er op de scholen nog in grote
getale fascistische leerboeken gebruikt worden. Bij een dergelijke
politiek is het een logische consequentie dat men politieke delinquen-
ten aanstelt!l

Maar het is zeker niet alleen bovenstaande schrijver die zijn
fascistische sympathieën in de schoolboeken om;vouwt:

bla.265
"Het fascisme heeft de godsdienst - in Italië was dat natuurlijk
de katholieke godsdienst - weer in ere hersteld door het gods-

(̂  dienstonderricht weer verplichtend te stellen, aalmoezeniers te
benoemen voor de jeugdverenigingen, de kerkelijke hoogwaardig-
heidsbekleders met onderscheiding te behandelen en de Homeinse
kwestie te regelen, üen hele verbetering tegenover de kerkvervol-
ging van de voorafgaande vrijmetseiaarsregeringen",

LEEBBOEK DEE ALÖEMEFE GESCHlifiUEHIS
AUG.O.J,COMMISSAKIS DHUK 1941.

Ook deze steekt het niet onder stoelen of banken:

Vul IN YEBLEDEN TIJD OF 'n DEELWOORD

30 2IJN RODE MAHIEHEÏÏ

worden Door de Marxisten - - in 't rode Spanje
stellen alles in 't werk - - om priesters in hun
kunnen macht te krijgen, die niet tijdig - -
bedienen vluchten. - - zich daartoe van jonge
zenden meisjes. Die - - men naar families, waar-
vermoeden van - - dat aij een schuilplaats van
kennen 'n priester - -. Om 't vertrouwen te
winnen winnen, - - die kinderen dan, dat ze
bereiden vurige katholieken waren, - - om voor
verafschuwen 't geloof te sterven en de rode terreur

-4-
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vertellen Ban zij, dat ze 'n familielid hadden
verkeren dat in gevaar van sterven - - en die
vragen had - - om de H.H.Sacramenten te ont-
misleiden vangen. Indien de priester, - - - door d-eze
arresteren kwam, werd ie en doodgeschoten.

Historisch.

"JE TAALBOEKJB" door J.N.F.B.QSGRAVE.
NEGENDE DEELTJE. UITGAVE DRUKKERIJ v.h.
R.K.JOIT&lïïSWEESHÜIS te TILBURG.

Hoewel er helaas nog vele voorbeelden van fascistische propaganda
ia de leerboeken te signaleren valt, zullen -wij ons nu tot een volgend
'complex wenden en wel de koloniale inslag, die vele boeken vertonen:

2o wordt de bevolking voorgesteld:
blz.
202 Kromo (de Javaan) is nu eenmaal geen econoom, is nu eenmaal

apatisch aangelegd, leeft van de ene dag in de andere, verzamelt
geen beait.

KERNGEOGRAFIE, deel 3 van DRS.A.H.F.BRBDEMEYER
DR. J.P.KHUYO} en
DR. B.G.L.M.TOSSERAN 1943.

blz.222
Sterk gehecht aan tradities en aan goede vormen, voelen zij zich
gelukkig in een rustig, onbewogen bestaan in de voorvaderlijke
omgeving. Vlijtig, volhardend en trouwhartig is de Javaan in de
arbeid op eigen akker en voor zijn gezin. We inig be ho e ft e kennend,
is hij niet geschikt om te sparen.....

DE GEBIEDSDELEN v.h. KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
LEERBOEK DEB AARDRIJKSKUNDE YOOR HOOPDAKTE

P.EIBERGEN 1940.

Blijkbaar zijn het niet alleen de ministers van financiën die klagen
over gebrek aan spaarzin van een arm volk,

Van Heutz en zijn hele mentaliteit bewierookt:
C bia.217

Ernst;±g was de strijd welke wij met At jeh hadden te voeren. Van
Heutz verklaarde dat slechts hij, die toonde de 'macht'te bezit-
ten en zijn wil te doen eerbiedigen, meester in Atjeh zou zijn.
Hij drong er op aan niet kleine, goed gewapende kolonnes in het
binnenland door te dringen en onafgebroken de weerspanningen te
achtervolgen.

OVERZICHT DER VADERLANDSE GESCHIEDENIS
door J.W.PIK.

blz. 79.
In een moeilijke veertigjarige guerilla werd het taaie volk on-
derworpen door het Nederlands-Indische leger onder zijn grote
aanvoerder generaal Van Heutz.....
.... De rust keerde terug, de welvaart nam toe en de bevolking
verzoende zich met het Nederlandse gezag,

NIEUWE GEOBRAPIE VOOE HET VOORTGE2ET ONDERWIJS,
DEEL II DRUK 1949 door J.A.van der VEN.

Het resultaat van 300 jaar koloniaal bewind wordt op de volgende
wijze weergegeven:
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blz.65
SAMENVATTING.

Wat betekent Nederland voor Indonesië?
Handhaving van rust en orde; recht voor de "bevolking; bevordering
van de stoffelijke welvaart; zorg voor de gezondheidstoestand;
onderwijs; invoering van het Christendom.

NIEUWE GEOGRAFIE VOOE HIT VOORTGEZET ONDERWIJS DEEL II
DRUK 1949 door J.A,van der VEN,

500 jaar koloniaal bewind had tot resultaat dat er alleen al meer dan
90$ analphabeïen in Indonesië zijn (zorg voor onderwijs^.

Tot slot een aantal citaten hoe verschillende schrijvers menen de
S.U. te moeten weergeven:

blz.222
De bewerking geschiedt nog met heel ouderwetse werktuigen, er is
gebrek aan stalmest en kunstmest is nog vrijwel onbekend......
...De boeren hebben een afkeer van machines en ook op de gemeen-

r schappelijke bedrijven werken zij slechtten met tegenzin. De op-
v brengst per ha.blijft dan ook gering.

LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE VOOR H.B.S.,GïMN.en 1YC.
DEEL I EUROPA DOOR DRJW.E.NOORDMAN EN
1946 DR.W.H.VERMOOTEN.

Slechts een gering deel der boeren kan lezen en schrijven,
PROP.AfLAS
DRUK 1949.

In 1933 waren er in de S.U. nog slechts 10$ analphabeten te vinden.

£ijn woning is niet veel meer dan een hut, gemeubeld met een ta-
fel, enige banken of stoelen en de geweldige gemetselde kachel,
waarin slechts hout gestookt wordt wel neemt hij zijn weke-
lijks dampbad, maar het reinigen van zijn kleren blijft vaak
achterwege....

LAND EN VOLKENKUNDE, DEEL I EUROPA door,
J.BUMüffBLKAMP en •
DR.J.J.FAHRENFORT.

C De Bolsjewistische wereldbeschouwing verwerpt niet alleen het be-
staan van God, maar eis't tevens een meedogenloze strijd tegen het
geloof in God, omdat die de mens aftrekt van zijn eigenlijke be-
stemming; een gewillig onderdeel te zijn van de monstermachine
der productiegemeenschap.

LEERBOEK DER ALGEMENE GESCHIEDENIS DOOR
AüG.C.J.COMMISSARIS.

Maar het is niet alleen de foutieve voorstelling, de onjuiste
voorlichting die ons protest opwekt. Het totaal niet vermelden van
gebeurtenissen is in feite een nog veel ergere situatie. Bijvoorbeeld
leren we op dit moment van 1/3 van de wereld (Oost-Europa, S.U. en
China) zeer weinig of bijna niets uit onze schoolboeken, terwijl het .
dan nog vaak vele feitelijke verdraaiingen bevat. Dat de schrijvers
van schoolboeken dat eigenlijk ook wel weten, bewijst het volgende
citaat:

De steeds nauwere aanraking tussen volken van verschillende we-
relddelen maakt het nodig, dat volkenkundige kennis meer verbreid
wordt dan vroeger het geval was, opdat niet onwetendheid 'omtrent el-
kaars opvattingen de verhouding tussen de volken bederve.

HOOFDSTUKKEN UIT DE VOLKENKUNDE EN DE SOCIALE
AARDRIJKSKUNDE
VOOR DE MIDDELBARE SCHOOL DOOR DR.A.BLONK
1941 J.BIUMMBLKAMP en

DR.J.J^FAHRENFORT. -6-
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Dat zouden we'kunnen onderschrijven, wanneer er naar gehandeld werd,
maar in:

LAND EN VOLKENKUNDE VOOH DE MIDDELBARE SCHOOL
DEEL II DB WERELDDELEN van
J.BRUMMSLKAMP en DS.J.J.FAHÏÏENFORT 1946

kwamen we het volgende citaat tegen:
Vlees wordt niet veel gegeten, hoewel bij feestelijke gelegenhe-
den grote hoeveelheden schapen- en paardenvlees genuttigd worden.
Overigens zijn de paarden meer een weeldeartikel, waarnaar de
rijkdom van den bezitter wordt afgemeten. Een rijk Kirgies heeft
honderden kamelen, duizenden paarden en tienduizenden schapen.
De arme Kirgiezen kunnen van veen alleen niet leven en houden
zich geheel of gedeeltelijk met landbouw bezig. Bijna al het
werk geschiedt door de vrouwen.
Een. kirgies zal het voor een ongehoorde belediging beschouwen,
wanneer hij aan enige huiselijke arbeid zou deelnemen. Een wel-
varend kirgies werkt in het geheel niet. Hij verdeelt zijn tijd
tussen eten, koemies drinken, luieren, jagen, het bezoeken van
alle mogelijke bazaars (markten), het samenzijn met vrienden en
feestvieren. Daarentegen moeten da vrouwen van heel ver hout aan-
slepen en water halen; ze moeten de spijzen bereiden, het graan
stampen, de joeretn opslaan, afbreken en op de kamelen laden; ze
moeten het vee melken, kaas en koemies bereiden, huiden looien,
vilt. voor de j oer t on vervaardigen enz.
Ook in de omgang met haar man is de vrouw een slavin. £e heeft
niet het recht met haar echtgenoot aan tafel te eten. Terwijl
hij zich aan het door zijn vrouwen bereid maal te goed doet, zit-
tem dezen met haar kinderen langs de wanden der joerte en wachten
totdat de heer en vader hun een half afgekloven been toewerpt,
wat als bijzondere onderscheiding geldt.
Het is een algemene klacht, dat ons onderwijs niet opvoedt tot

zelfstandig denken, dat zij alleen een stamp instituut is waar de cul-
turele vorming een slag in de lucht betekent. Verwonderlijk is dit
niet, wanneer we bijvoorbeeld het JAARTALLENBOEKJE behorend bij,

DE VADERLANDSE GESCHIEDENIS IN JAARTALLEN EN
OPGAVEN VOOR DE SCHOOL

door P.van der KOOI.
bekijken, dat van de periode van 1565-1605, over de wetenschap alleen
maar weet te vertellen, dat ïïugo de G-root in een boekenkist on~cvlucht-

( te.
v ï'rouwens de hele maatschappij beoordeling krijgt iets wonderiijks

de hele geschiedenis hangt van toevallen aan elkaar, ontdekkingen en
uitvindingen worden nooit gedaan door maatschappelijke noodzaak, maar
omdat toevallig iemand een heldere bui had. Een oorlog wordt ver-
klaard, omdat een bepaalde vorst last van a'n eksteroog had en alleen
beslissend iri de geschiedenis scnijnen de koningen e.d. geweest, zo-
als dat o.a. blijkt uit:

F. VAN RIJSENS'
HOOFDPERSONEN UIT DE ALGEMENE GESCHIEDENIS

waarvan we hier ter illustratie de inhoudsopgave laten volgen: Dia.
1. COLIMBÜS ,* ...é... 5
2. COHTE2.. 12
3. KABEL V 19
4. MAARTEN LUTHER 25
5. JüHANNES CALVIJN * 35
6. IGNATIÜS DB LOÏOLA 41
7. WILLEM VAN üHANJE 46
8. JAN PIÏÏTERS200N KOEN 53
9. GUSTAAF ADOLF 63
10. WALLENSTEIF *. ;. *. *.. i........ <.......... 6?



11. CR01OTELL , 73
12. LODEWIJK ZI7 ... .79
13. WILLEM III i , .*. 84
14. PETER DE GROOTE ,,..............**..,, 90
15. KAKEL XII 96
16. PREDERIK DE GROOTE 103
17. KATHARINA II * .110
18. WASHINGTON EN IRAHXLIN H6
19. MIRABEAU 126
20. MARIA ANTOINETTE .., 133
21. NAPOLEON BONAPARTE .140
22. BIÜOHBR.. i..... . *...148
23. BISMAROK 153
24. GAMBETTA 1161
25. OOM PAUL 166
26. MÜTSUHITO, DE 137e MIKADO ,.176

Het is dan ook niet verwonderlijk', dat een onderwijs dat niets
verklaart, niets "begrijpelijk maakt, geen mensen kan afleveren, die
zelfstandig kunnen denken en werken, die klaar zijn om de maatschap-
pij in te gaan.

2elfs de Hoger Onderwijs Oommissie, die waarlijk niet van pro-
gressieve denkbeelden te verdenken is constateert op blz.236:

De sectie spreekt de hoop uit, dat de regering - gezien de tal-
rijke "bij de sectie binnengekomen mededelingen over de aanwezigheid
van onvoldoende onderlegde studenten in de geneeskunde - bijzondere
zorg aan het voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs zal besteden
en daardoor ook voldoende aandacht zal geven niet aèleen aan het
theoretische, maar ook aan het practische onderricht in de natuurweten
schappen bij dat Onderwijs. 2ij hoopt buitendien, dat er bij het des-
betreffende Voorbereidend Hoger Onderwijs naar gestreefd zal worden,
vooral in de hogere klassen, de leerlingen op te leiden tot zelfstan-
dige werkers en hen daarvan op het eindexamen ook bewijzen te doen ge-
ven.

Een slot opmerking zij nog gemaakt over het gebruik van oude
schoolboeken. Op de M.U.L.O.-sehofeÜtWworden de boeken door de school
verschaft, terwijl op de Middelbare scholen aan de minderdraagkrach-
tige leerlingen gratis boeken van school verstrekt worden. Door het
geringe geld, dat aan hef onderwijs besteed wordt, zijn deze wver het
algemeen 10 é 15 jaar oud en ons is zelfs bekend, dat op de Montes-
sori M.U.L.O, een boek uit 1916 gebruikt wordt. Alleen al door hun
ouderdom geven deze boeken een verkeerde voorstelling van aaken, waar-
van juist het arbeiderskind het slachtoffer is.

De M.U.L.O, is voor het arbeiderskind de school waar het nog
enige algemene ontwikkeling kan opdoen, terwijl het voor de meer ge-
goede kringen als afleggertje voor volkomen mislukkingen gebruikt
wordt. Ook hier zien we dus dat het slechtste onderwijs voor de kinde-
ren der arbeiders is.

Dit hoofdstuk zou onvolledig zijn, wanneer we hier niet het ge-
vaarlijke verschijnsel van de militarisering van ons onderwijs naar
vorenhaalden.

Het houden van exursies naar militaire obgecten, het vertonen
van films over de marine op ambachtsscholen en M.U.L.0.-scholen, laat
zien, dat men door middel van de scholen probeert de Nederlandse stu-
derende jeugd in de oorlogsmachine, zoals deze zich in ons land aan
het ontploofn is, te betrekken.
Maar vooral belangrijk zijn de lezingen, die door hoge officieren op
de Nederlandse Middelbare scholen gehouden zijn en waarin o.a. het

-8-



-8-

beroep van officier ter sprake kwam. ?/aarom is uien er zo tuk op juist
de studerende jeugd van de Middelbare scholen tot dit beroep te bewe-
gen? In de eerste plaats zijn er veel officieren nodig als je een
groot leger wilt hebben. In de tweede plaats moeten de officieren,
willen ae aan de taak, die men van hen eist voldoen voor hen die de
oorlog voorbereiden, betrouwbaar zijn. Men meent nu juist uit deze
groepf die zoals de cijfers tonen, maar zeer weinig kinderen van ar-
beiders telt, een nieuw, aan de zaak van de oorlogsvoorbereiders aan-
hankelijk kader, te kunnen kweken.

Dat is de reden dat men de Middelbare scholen gebruikt als re-
cruteringsbureau voor toekomst ig.,,militair kader.

C
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mVERDEELDHEID VAN ONZE SCHOLEN HÓOPDSIUK n
BELEMMERING VOOR GOED ONDERWIJS!

Nederland kent Openbaar, Protestants Christelijk en Katholiek
Onderwijs en tenslotte nog het zogenaamde Neutrale Onderwijs (wat aan-
tal betreft te verwaarlozen).

In 1920 vond in Nederland de z.g.n. pacificatie plaats, waarbij
het Openbare en Bijzondere Onderwijs financieel gelijkgesteld werden.

Er is echter een verschil, een bijzondere school kan altijd opge-
richt worden (0Ï het aantal leerlingen er is ja of nee), een openbare
niet. 2ij behoeft goedkeuring van de gemeente, de Gedeputeerde Staten
of het Rijk.

Het volgende voorval illustreert dit zeer duidelijk:
In Heer (Limburg) was vóór de oorlog nog één openbare school
naast een 2-tal R.Z.bijzondere.
Be Openbare school had toen nog ruim 300 leerlingen. De beide
R.K.-scholen respectievelijk 300 en 100.
Reeds vóór de oorlog nam de raad het besluit tot opheffing der
openbare school; gedurende de bezetting werd dit besluie niet
uitgevoerd. Na de bevrijding werd de openbare school omgezet in
een H.K.-bijzondere, oen aantal voorstanders der Openbare School
kwam in verzet. Een verzoek werd ingediend voor een openbare s
school; vergezeld van de handtekeningen van ouders van plm. 160
kinderen. Dit verzoek werd door B.ïï. ongunstig gepraeadviseerd.
B.W. verwezen deze ouders naar de openbare scholen in het nabij-
gelegen Maastricht (afstand 2 km.). Afstand van school naar huis
natuurlijk meer (scholen in de stad, niet aan de rand; ouders in
Heer wonen dan ook deels meer dan 4 km. van een der openbare
scholen). Raad stemde in met advies B. en W„
".'Br_isL_een_ overeenkomst dus is aan art. 19 voldaan".
Ouders niet tevreden: in beroep bij 'Geel.Staten van Limburg.
Ook deze wijzen af onder overweging:
"Aangezien nu tussen de gemeenten Maastricht en Heer een regeling
bestaat omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente Heer
tot de openbare lagere scholen van de gemeente Maastricht - op
welke scholen voor die kinderen voldoende plaatsruimte aanwezig
is - wordt volgens de constante jurisprudentie aan de eis, ge-
steld in art. 19 1ste lid der wet door de gemeente Heer voldaan."

s Ontleend aan een publicatie
^ van "Volksonderwijs"

Bovendien op het platteland versnippering door de vorming van
dwergschooltjes:
Epe had een openbare U.L.0.-school; 83 leerlingen en 3 leer-
krachten. Chr.ü.L.O. brengt 31 kinderen bijeen; later terugge-
bracht tot 27. De Chr'. U.L*0.-school komt er met een leerkracht;
misschien kan dit een tweemanschool worden. Openbare U.L.O.-
school teruggebracht tot 2 leerkrachten. Resultaat: Onderwijs
slechter en duurder;

Ontleend aan een publicatie
van "Volksonderwijs".

Hoewel wij op tal van instellingen en leerboeken van de openbare
scholen veel aan te merken hebben, zijn wij toch van mening, dat deze
de voorkeur verdienen boven hè c bijzonder Onderwijs omdat dit:
a. de uitgesproken bedoeling heeft een zeer sterke politieke beïn-

vloeding op de leerlingen uit te oefenen en
b. Daardoor de onjuiste voorlichting in de leerboeken nog veel

slechter is.
Van bovenstaande willen wij U een tweetal voorbeelden geven:
HOE SLECHT EN HOS GOED Dïï MENSEN KUNNEN ZIJN.
Lees dit berichtje uit de krant aandachtig over.
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Spanje.
Ha de inneming' van een dorp, dat door de roden bezet was, troffen
de nationalisten in 'n "bijna verwoest huis, 'n lid van de rode
militie aan, die door een granaatscherf aan zijn borst gewond
was. Op z'n verzoek 'n priester ontboden, die hem de Heilige Sa-
cramenten der stervende toediende. Nadien verklaarde hij openlijk
dat hij 32 priesters eigenhandig had vermoord, 'k Kan de mensen,
die ik gedood heb, zelfs niet bij benadering schatten. Allen heb-
ben echter moedig de dood in de ogen gezien en zijn gestorven on-
der de kreet: "Leve Christus Koning."
Als een geheel tragische bijzonderheid wordt nog medegedeeld, dat
onder de slachtoffers, die hij vermoord had, zich de vader en
twee broers bevonden van de priester, die hem weer met God ver-
zoende.
"Hij heeft mij bediend en aal zelfs nog voor mij bidden", zo be-
sloot deze rouwmoedige moordenaar." 'k Aanvaard de dood als zoen-
offer voor m 'n -misdaden. Leve:- Christus Koning"!
Dan aonk hij achterover en gaf de geest.
Sluit nu je boek en probeer het bericht nauwkeurig na te vertellei
Je mag er niets bij fantaseren, want dan is het geen historie

f meer. Je moet ook zorgen, dat je niets overslaat. Let goed op het
C aantal alinea's en tracirc de inhoud er van door een enkel woord

samen te vatten. .

"Je ïaalboek" door J. N. F. Bos gr ave
Negende deeltje
Uitgave drukkerij v. h. R. K. Jongenswee ghuis te Tilburg.

Blz.264.
Ondertussen brachten de socialisten, die heulden met Moskou, het

land aan de rand van de afgrond. £ij hadden reeds 154 Kamerzetels, de
meerderheid in vele stede, waar ze bolsjewistisch huis hielden, ter-
wijl de vakverenigingen een waar schrikbewind uitoefenden door werk-
stakingen en het bezetten van de fabrieken (1920). Voor de oud-strij-
ders en hun nationalistische idealen hadden ze niets dan verachting
over. De liberale regering stond machteloos tegenover de klassenstrijd,
overal sloop het bolsjewistisch gevaar rond, alom heerste anarchie.
Tegen de grievende vernedering en binnenlandse verwording kwamen de
oud-strijders het eerst in verzet. Aanvankelijk wilden zij alleen de

*- propagandisten zijn van de nationale heropleving, zonder organisatie
V en eigen systeem. Maar reeds in 1920 vormden zich de eerste stormtroe-

pen (fascio's) tegen de socialistische terreur. Twee jaar later was de
beweging reeds zo sterk, dat 40.000 "zwarthemden" oprukten naar Rome
en de koning de regering overdroeg aan hun leider Mussolini.

LEERBOEK DES ALGEMENE GESCHIEDENIS, DERDE DEEL
AUG. C. J. COMMISSARIS, 1941.

Yoor al deze scholen geldt, dat voor het overgrootte deel nog onder-
wijsvernieuwing behoeven, iets waar reeds 50 $aar geleden ieder onder-
wijsman van overtuigd was. Op een enkele uitzondering na zien wij deze
niet bij het Openbare noch bij het Prot.-Christ. of R. K. onderwijs.

Het zijn deze drie schooltypes waar het arbeiderskind z'n opvoe-
ding ontvangt, maar de financieel beter gezegenden in onze maatschap-
pij verlangen voor hun eigen kinderen goed onderwijs en we zien hier
dan ook dit gebeuren. Het z.g.n. Neutrale Onderwijs is voor het over-
grootte deel een zeer uitgesproken standsschool (speciaal het M.O.),
die dan ook van de ouders meer financiële offers vraagt dan zij nor-
maliter zouden moeten geven bij bezoek aan een openbare school. Hier
is vaak op wele gebieden de vernieuwing doorgevoerd, doorgevoerd door

-11-.
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mensen, die hun hoogste ideaal in goed onderwijs gesteld hadden, maar
door de maatschappij er toe gedwongen werden nogmaals te laten zien
dat het Nederlandse Onderwijs een klassekarakter draagt.

DEMOCRATISCH ONDERWIJS? HQ.OPD.SJOg III

In Nederland leven wij in een Constitutionele Monarcfcie, die de
burgers officieel gelijke rechten heet toe te kennen, maar overslaat
dat sommigen reeds bij hun geboorte zover voorliggen, dat ze nooit
meer in te halen zijn.

Dit zien we wel heel sterk bij het onderwijs, niet alleen, dat
iemand, die over voldoende geld beschikt wel zorgen, dat zijn kind
wel goed onderwijs krijgt, maar de weg naar middelbaar- en hoger on-
derwijs is grote groepen van onze bevolking ontzegd.
Heeds op de lagere scholen zien wij dit verschijnsel optreden. In de
volksbuurten leiden vele scholen niet op tot het toelatingsexamen
voor de middelbare scholen. Het is uitsluitend te danken aan het werk
van de betreffende onderwijzer of hij bepaalde leerlingen zover bij-
werkt, dat zij in staat zijn het toelatingsexamen met goed gevolg af
te leggen.
Maar de keuze van de verdere opleiding is van nog meer factoren afhan-
kelijk. Als een kind van een arbeider verder wil studeren na het verla-
ten van de lagere school, dan komt het financiële probleem op de prop-
pen:
1. Kost een dergelijke studie geld.
2. 2al het in de komende jaren niets in brengen om de kosten van het

gezin te dekken.

In tegenstelling tot kinderen uit meer gegoede milieu's, wier
ouders vaak een universitaire en bijna altijd een middelbare opleiding
hebben gehad, geen hulp van de ouders bij het huiswerk en uit finan-
cieel oogpunt ook de onmogelijkheid om bijlessen te laten geven.

Wanneer een scholier zitten blijft zal het een aanmerkelijk ver-
schil maken of z'n ouders wel of geen moeite hebben om de studie te
bekostigen, een ding dat dus reeds bij de aanvang goed onder ogen ge-
zien zal worden.

Wanneer er een tijd van malaise aanbreekt is altijd de werkende
bevolking het eegste en eerste slachtoffer, met onmiddellijk gevolg
verwijdering van school en dus ook een factor, die van tevoren bere-
kend wordt; kan ik het wel volhouden?

Wanneer een onderwijzer de ouders raad geeft zal hij ouders van
arbeiderskinderen alleen in uitzonderingsgevallen aanraden ze verder
te laten studeren, omdat hij het gevoel heeft, dat dit dan wel een te
grote hindernis is dan wel (bij een deel) dat een arbeiderskind niet
verder hoeft te studeren.

Al deze factoren resulteren dan ook in het volgende resultaat:

SCHOOIBEYOUCING- IN PERCENTAGES.

Sociale milieu I II III IV

Universiteit 44,1 45,ö 6,0 1,0
Gymnasium 49,4 38,9 7,6 2,0
Midd.Meisjes Sch. 42,9 43,8 9,2 1,6
Lyceum 40,4 43,3 10,4 3,1
H.B.S, B 5j. 21,0 50,8 18,9 7,4
H.B.S.A-B 5j. 20,3 53,7 16,9 7,4
Handelsschool 3j. 16,5 58,9 12,2 10,7
H.B.S. A 5j. 14,3 52,9 22,3 9,1
H.B.S. 3j. 9,4 40,9 2ö,6 18,9
Handelsschool 4j. 7,9 56,2 lb,9 16,4

&EHKLÏÏ BEVOLKING 7,9 20,8 20,1 43,4 _12_
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G-roep I Hogere milieu's
G-roep II Middelbare milieu's
Groep III Lagere milieu's
Groep IV Arbeiders (industrie en land), de onderste horizontale kolom
geeft weer welk percentage van d e gehele Nederlandse bevolking de di-
verde groepen uitmaken. Deze gegevens zijn ontleend aan:

heü rapport der afdeling Utrecht van het
Verbond van ?/etenschappelijke Onderzoekers, over
"Sociale Aspecten van de Recrutering der Studenten".

Dat de zojuist gegeven cijfers niet te wijten zijn aan een gebrek
aan iltelligentüe, bewijst het onderzoek van Dr.Wessels, leraar aan
een Dalton H.B.S. in Den Haag, waarbij hij de gegevens gebruikte van
alle leerlingen die van 1927/28 t/m 1940/49 de H.B.S. bevolkten.

Om het milieu te bepalen maairte hij de volgende indeling:

Groep I Intellectuele en artistieke beroepen .

Groep II .Ambtenaren.

Groep III Administratieve beroepen.

Groep IV Leidinggevend in technische beroepen.

Groep V Officieren.

Groep VI Handeldrijvende middenstad.

Groep VII Ambachtslieden (patroons, dus zelfstandige schoenma-

Groep VIII Arbeiders. kars e-d-)-

Groep IX Onderofficieren*

Groep X Geen, overleden, onbekend.

De bovenstaande naar he'c beroep van de vader ingedeelde groepen le-
verden verschillende prestaties gemeten naar de tijd die zij nodig
hadden om het eindexamen te halen, uitgedrukt in percentages van elke
groep.

5 jaar 6 jaar 7 jaar

Groep I
Groep II
Groep III
Groep IV
Groep V
Groep VI
Groep VII
Groep VIII
Groep IX
Groep X
Gemiddei.de

49,2
52,8
48,8
57,9
25,-
53,-
53,3
63,3
51,7
50.-
51,8

34,7
34,4
33,8
34,2
37,5
3ö,2
33,3

22,5
28,6
25,-

—

12,9
6,1
13,7
5,3
37,5
8,8
6,7
10,2
14,3
20,-

"We mogen dan ook de arbeiders-
kinderen, d ie' de' s cno ol ]be.z och-
ten, zeker de beste van dé ~"
acjaool neémen"7

DE.WESSELS.

Wanneer na veel opofferingen de studie op de Middelbare scholen
doorlopen ia komt de keuze wel of niet doorstuderen, een keuze die
weer vnl. op financiële bezwaren afstuit.

Da kosten van een jaar studie bedragen tenminste:

A. Bij de ouders amwonend
Collegegelde, practica
Kamerhuur
Maaltijden
Boeken, kleren
culturele ontwikkeling

f. 400,—

f. 600,™

f. 500,—
f .1500,—

B.Niet bij de ouders inwonend*
f. 400,—
f. 400,—
f. 600,-

f. 500,—
f.1900,—

-13-
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Dus een volledige studie van 6 jaar (met promotie) kost ongeveer
f .12.000, — , dat is het gemiddelde loon van een arbeider gedurende
5 jaar!

De collegegelden, die f.555, — bedragen moeten in een keer be-
taald "worden, een welhaast ondragelijke uitgave voor een arbeidersge-
zin,

Da mogelijkheden om toch aan d e kost te komen liggen dus in een
beurs, een renteloos voorschot (waarvan hij nooit weet of hij deze kan
terugbetalen) of in een gewone lening.

In Nederland heeft 3$ van de studenten een beurs van gemiddeld
f.810, — . En 14$ een renteloos voorschot van gemiddeld f.700, —
Het beurzenstelsel is dus totaal onvoldoende en bovendien zijn de be-
dragen nog veel te laag ook. De enige oplossing is dan ook hét insti-
tuut van werkstudent, waarnaar ook velen uit middelbare milieus grij-
pen. In Amsterdam zijn dan ook 21$ werkstudenten. Welke moeilijkheid
dit met zich meebrengt, vertelt ons Prof .Heringa:

Vele studenten zie en spreek ik, die met te geringe middelen stu-
derend, studie en gezondheid gerspelen tij hun. poging de te ver
uiteenliggende einden aan elkaar te knopen.1*

De mogelijkheid om de studie af te sluiten me'c een promotie is natuur-
lijk Ijij voorbaat al .uitgesloten, alleen het drukken van een proef-
schrift bedraagt de luttele som van f.2000. — .

We hebben hier nog buiten beschouwing gelaten welke geestelijke
spanningen het bij de student verwekt om jarenlang op de toch al te
schamele beurs van zijn ouders te moeten teren.

Het resultaat van dit alles is dat van een groep van de bevolking
die 43$ van ons volk uitmaakt, niet meer dan 1$ van het universitaire
kader levert en dat uit een g roep die 8$ van onze bevolking uitmaakt
44,1$ van het universitaire kader geleverd wordt.

WAAHOM G-SUF BBMOCBATISÜRIgG? HOOFDSTUK IV.

Zij die een universitaire studie doorlopen hebben vormen het uni-
versitaire kader van onze maatschappij d.w»z. de leiders van de in-
dustrie, van de banken en trusfcs. 2ij bezetten de leidende posten in
het staatsapparaat, bij de radio, bij de pers, kortom zij hebben de
macht in handen. Deze mensen vormen in totaal 7,9$ van onze bevolking,
hun kinderen echter vormen 44,1$ der studenten.

En nu wordt het verband duidelijker. Want onder deze 7,9$ zitten
degenen, die naar een nieuwe oorlog drijven, zitten degenen, die be-
lang hebben bij de instandhouding van deze maatschappij en dus tot
het opvoeden in de geest van reactie, van fascisme, van minachting
voor de arbeidersbeweging, van kapitalistische uitbuiting, van vijand-
schap tegen de Vrede. Zij zijn het die de inhoud van de schoolboeken
voorschrijven en ai j zijn het waar dus uiteindelijk de strijd tegen
gaat bij de verbetering van hun inhoud, die zeker niet door nalatig-
heid hun inhoud verkregen.

Maar hier uit is ook een tweede feit te concluderen:
Om een staatsapparaat, om een maatschappij te bestuderen en te be-
heersen, zijn betrouwbare mensen nodig, mensen, die zelf weer belang
hebben bij dit stelsel. Het kleine percentage studenten uit arbeiders-
milieus is dan ook niet een schoonheidsf out van het ogenblik, maar eer
welbewuste sabotage ter handhaving van de belangen van enkelen tot
schade van het lederlandse volk. Het is daarom, dat de strijd voor
beter onderwijs, de strijd voor democratisering van het önderwi js,~d,ie
strijd ig voor Vrede en een Gelukkige ̂



ALLEN VEREEND TEGEN DE ATOOMBOM

0proep
AAN ALLE JONGE NEDERLANDERS

Neemt deel aan de massale Jeugdvredestrek op 23 Juli 1950
,naar Amsterdam om daar de volgende belofte af te leggen:

Ptlofte

,•
v

tlt, jonge Nederlander, ben niü er diep van bewust, dat het
vreselijk gevaar van een nieuwe oorlog met ztfn atoom-
verschrikkingen mijn land en volk bedreigt.

Ik eis daarom het onvoorwaardelijk verbod van het atoom-
wapen, het wapen tot intimidatie en massa-uitroeiing der
mensheid.

Ik eis de instelling van een afdoende internationale controle
op de uitvoering van dit besluit.

Ik ben van oordeel, dat de Regering, die als eerste het
atoomwapen tegen enig land. gebruikt, een misdaad tegen de
mensheid zal begaan en als oorlogsmisdadiger moet worden
beschouwd.

Ik beloof alles te doen om deze vreselijke dreiging tegen
te houden en af te Wenden.

Ik beloof dit; omdat ik wil leven.

Wij roepen iedere jongere' op dii peiiiionnemeni ie

tekenen



Ondergetekenden,, 'jonge:.Nederlanders ,uit ..vercchillende' kriiigeTfi, ,, zijn
gealarmeerd door het oórlogsgerucht, dat overal weerklinkt.
Het staat voor hen vast, dat een nieuwe oorlog' de ondergang van mil-
lioenen mensen, waaronder talloze Nederlanders, met zich mee zou
brengen.

. Zij zijn van mening, dat de j'eugd het in haar macht heeft, tezamen met
de honderden millioenen vredesvrienden overal ter wereld en ook in ons
eigen land, de oorlogsdreiging tegen te houden en teniet te doen.
Zij zijn van oordeel dat het eerst nodige hiervoor is .een eensgezind
optreden van de gehele jeugd, tezamen met de ouderenj teg'en de atoom-
bom, het • vernietigingswapen, dat ons bedreigt. . ' ' ",,
Z~fj roepen alle jonge Nederlanders op' tot het houden van een grote
jeugdvredestrek naar Amsterdam op 23 Juli van dit jaar, met als doel
een massale demonstratieve bijeenkomst, in de hoofdstad om daar de
belofte af te leggen,'afgedrukt op pag. l van deze folder.'Deze belofte
is in overeenstemming met de op 19 Maart van dit jaar door het Wereld
Vredeseomité te Stockholm genomen .besluiten.; '
Ziij roepen alle organisaties van de Nederlandse Jeugd, van welke aard
ook, op om aan deze Jeugdvredestrek deel té nemen.„ X~
Zij roepen alle jonge Nederlanders op voorbereidingscbmité's te stichte/
in stad, dorp, buurt, bedrijf, school of groep, om de deelname aan. deze
trek te organiseren.

' ' Het AaMbevèlinijjsconiité. - • > • •
Marcus Bakker; Jhr. Guido v. Suchtelen; Hans Bayens; Nel Bondewfln;
Wim Andeïlessen; Rlnns Haks; Plet Kuster; Ratio Koster; Eric Mol; Jan
Roest; C. VVormser; Joost Braat; Kees Lenshoek; Ger Buvelot; Cathrien
Buitje'; Henk NQman; J. Fermie; L. Suripno; Wim Klinkenberg; Wim
Sangers; • Jndltb v. Adrichen; Mevr. S. Brusse-Coclüus Ir. v, Leeuwen;

' J, Wüstenhof. J. Schrofer '
De in de belofte opgenomen eisen werden reeds ondertekend
door o.a.: . •

'Prof. M.TM. Frédéric JóUot-Cürle, Hoge Commissaris voor de
atoom-energie en Nobelprijswinnaar. , '
Ö. J. Rogge, Openbaar aanklager van de .Verenigde Staten
tijdens het proces te Neurenberg.
Emi-Siao — Schrijver uit China.
Alexander Fadejef — Schrijver uit de Sowjet-Unie.
Mevrouw Cotton, — Voorzitster van. dé Wereldfederatie van

' . .democratische -Vrouwen. , N

M. Louis Saillant — Alg. Secretaris v. h. Wereld ^Verbond
van Vakverenigingen. ,x , ~

Franc'es Damon — Vice-Voorzitster van de Wereldfederatie
van Democratische Jeugd.

Pletro Nennl — Alg. Secretaris van de Italiaanse Socialist
,tische Partij. , \_^

Louis Aragon ^- Schrijver uit Frankrijk. •;
James Endlcot — Leraar in de theologie uit Canada.
Prof. J. G. Bernal — Atoomgeleerde uit Groot-Brittannië.
Abbé' Boulier — Frans Katholiek priester.
Dja Ehrenbürg —^Schrijver uit de Sowjet-Unie.
Bochwel Kent — Schilder uit de Verenigde Staten.
Albert Kalm — Schrijver uit de Verenigde Staten.

In Nederland door o.a.: ,
Haakon Stottfn — Ie Hoboïst van het Concertgebouworkest.
Charley Xoorop — Schilderes. Nico Schuyt —• Componist.
Siegfried van Praag —'• Schrijver. Jan-Wiegers — Schilder.
Hildo Krop — Beeldhouwer,- Wim Schumacher — Schilder.

• Kees van Bruggen — Schrijver. Sam Goudsmit — Schrijver.
Dr. Maria Rooseboom — Biologe
J. W. Hayermans — Beeldhouwer. •
Anna v. • Gogh-Kaulbach — Schrijfster.
Dr. O. H. Lenshoek •+- Nëuro-chirurg.
John Radecker — Beeldhouwer.



onderóckryl de belofte
welke zal worden afgelegd op de massale demonstratieve bij-
eenkomst t.g.v, de Jeugd- Vredestrek op 23 Juli a.s. naar Am-
sterdam, welke belofte in overeenstemming is met de oproep
van het Wereldvredescomité te Stockholm, gedaan op 19 Maart
1950.

Naam en voornamen Berpep of functie

C
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Naam en voornamen Beroep of functie

S~~~"

GEZAMENLIJKE BELOFTE - AFLEGGING

(aantal) jonge Nederlanders bij een op (datum

te (Plaatsnaam en adres) V,
hebben gezamenlijk de belofte ter gelegenheid van de Jeugdvredestrek
op 23 Juli 1950, afgelegd.

. (plaats) (datum)

(ondertekening door voorzitter v. d. bijeenkomst).

(Opzenden aan Comité Jeugd Vredestrek p/a Ned. Vredesraad, Nieuwe
Keizersgracht 61, Amsterdam, telefoon 58151).

Deze folder kan gebruikt worden voor het verzamelen van
handtekeningen of voor het invullen van een gemeenschap-
peljjke belofte.
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D3 SFEgR W OHS OHDSIOTJS. HOOFSTUK; T

Speciar.1-die "boeken die over andere landen en -volkeren gaein of de ge-
schiedenis verhalen,moeten ons een beeld geven hoe de r.uatschappij in el-
kaar zit en hoe de mensen in andere landen leven*

Dit kan dus in staat zyn ons een beter begrip ovsr andere volken bij
te brengen,maar ook -kan zij ,wanneer er een verkeerde voorstelling van za-
ken gegeven wordtsjuist de omgekeerde uitweiding hebben:,

T^arineer in de schoolboeken de s. U,, cp a e n totaal verkeerde wyae wordt
voorgesteld,als een aohtoriyk land,met een domme bevolking en sen verschrik-
kelijk systeem,dan past dit precies- In het raam vam de huidige oorlogsvoor-
bereiding,of de scVêiivers dit wel of niet gewild hebben doe£ weinig ter-
z ake. ;

• ïlaar ook op vele'andere onderdelen eien we de schoolboeken-een reac-
tionaire tendunz uitademen., mot acn . anti-democratische soms uitgespro-
kenfascisti&ohe geest e noen koloniale inslag.,

• •Hier volgen tiUm aen aantal van deze uitspraketi uit lsoeken,doe pp de
scholen gebruikt •••or.ieri.-waa.ï-p'j wy in bepaalde gevallen het naar ons oor"—
deel nodige commentaR/- lefarden, •

"Na de.oorlog \vtra Italië door communistische revolutionairen geteia-
terd.De ragei'ing wilde of kon hen niet met kraöht bcstrJjden.:Toen or-
ganiseerde .'Tuësolinl buiten de regering om zijn "2waÏ7themden",goed
gewapend^ jomge manaen ,om in" Italië orde «n rust te herstellen.
Zijn dictatuur kwam ;.n veel opzichten Italië ten goedesmoerassen wer-
den drooggelegd,de kwestie met de Paus geregeld,het aanzien tegen-
over het 'buitenland door geduchte versterking van legsr en vloot ver
hoogd."

.AlgüHisns Geschiedenis
door G.de Haas jr. .
•Druk 19-29,1939,1942,1946,1948.

De Uomitaxio linivarsitario .Denocratico Italiamo,het overkoepelende
orgaan v^n de Italiaanse organisaties,die aangesloten zijn by de Interna-
tionale Unie van Studehtenprotestoerde naar aanleiding van het tovon ge —
noemde citaat by de 7'iniste'r van Onderwijs Kunsten ent Wetenschappen,o.a.
in de volgende bewoordingens

"Namens de Democratische studenten tekenen v\'ij esn krachtig protest aan
tegen dergelijke vorvaleingön ^:aii onz* nationale g9s<xted6iiis,die als een
z-eer grove belediging: voor èe gevoelens van bet Italiaanse vrlk kl,iaiken
en de ITederlandsa jeugd vijH.ndigti gevoelene jegenö het democratische en re-
publikeinse Italië inboezemen.
Het is goed dat de sraiei'S'tellors vao dit boek en zij^die de verspreiding
ervan in fle 3'Jderlar;o.3»j scholen toelaten,weten,dat het fascisme eerst het
bloed heeft vergoten van duizenden en duizenden Italiaanse jonge mensen,
di« tot elks pr.litieke- partij behoren,van de communmstüi, tat de liberalem
van de • aociaal-öxünocraten zal-s Goacomo "iatteotti,tot de Katholieken;dat
het eerst :-ns va.derla.nd in de bloedigste aller catastrofea heeft gestort
en toert voorgoed ;.s weggevaagd door het gehele verenigde volk-, k

Wij -wensen U en -w;j wense.n het Nederlandse volk t.:e,dat zinsneden van het
d-;or- ons gesigiifJseydü soort niet betekenon8dat er onder de mannen ,die
in Nederland regeren,iomend ia,die ar over denkt,om in Nederland de"heer-
ltjkhcdönnvp.n het fascisme to herlialen.

. • Secretariaat van
Comitato Universitario
Democratico Italiano"

Het leerboek voor DE GBSCEISDES13 VOOR 32i ïï«.B*S.-Adoor
SEcC.j'.DS HAAN EN G„DEHAAS,

opejiijaorde ons op b Ia. 234 dat j
"In 1938 \7ercï na een volksst&mmjng Oostenrijk met Duitsland verenigd»lt

en-:op blz,235: • ' -
"....-„terwijl Slowakije aich onder de besfe'-naing van Duitsland s-telde.."
De schrijver van deze geschiedenis boeken is directeur van een Haagse -

HeB.-,S«. en nc. Ie oor?.og 5 maanden geschorst geweest,het geen, wel de inhoud



verklaar t j maar de verantwoordelijke' autoritei ten niet vrjj spreekt van het
gebruik van dit "boek*

Wy komen hier gelykty'dig op een probleem, dat we, nu het zich aan ons voor-
doet even willen aantippen.

Door het wanbeleid op onderwy's gebied, dat er door onze regering na
deoorlog gevoerd is,ontsond een ongelooflijk ] eraren on onderwijzers tekort»
dat men met allerlei nrodmaatregelen trachtte by te lappen, Hen stelde on-
bevoegde leerkrachten aan, men riep gepensioneerde onderwijskrachten terug,
men liet gehuwde vrouwelijke onderwy'skrachtenvreer voor de klas staan(wet-
tel̂ jk mogen ze geep les geven )en men vond en zocht ook een'oplossing in
het aanstellen van leerkrachten die politiek delingant geweest waren.

Wy betwijfelen echter ten sterltste of dit de enige factor is geweest»
Wanneer wy het beleid van de by'sondera Rechtspraak nagaan, die zelfs kans
aiet een Schreieder vry te" spreken, waarbij praktisch iedere colloborateur
die wel tienmaal de. doodstraf verdiende grs/bie Icrygt.TsrwiJl in. het maat-
schappelijke leven steeds verder gaando- vo'isen van fascisme tot uiting ko-
men, waarven o. a. da Wet op de ïo o stand" van Verhoogde Waakzaamheid en op
de Burgerlijke Uitzonder: ngatoestnnd getuigt. Een wet die het aogelyk maakt,
een ieder te doen gevangen nemen vu te verbannen, de vergader-en persvrij-
heid op te heffen, de censuur in te stellen etc. En er oj. de scholen nog
in grote getale fascistische leer-boeker; gebruikt worden. Bij een dergelyke
politiek ie het een logische qpnsequentia dat men politieke delinquenten
aanstelt.1.'

het is zeker nieb alleen bovenstaande schrijver die zy'n faeoie-
tiaohe sympathien in de schoolboeken ontvouwt:

blz.2̂ 5
"Het fascisme heeft ds godedienst-on Italië was dat natuurlek de
katholieke godsdienst-weer in ere hersteld door het godsdienst onder-
richt weer verplichtend te steil en, aalmoezeniers te benoemen voor de
jeugdverenigingen, de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders met onder- •
scheiding te behandelen en de Romeinse kwestie te regelen. Een hele

Verbetering tegenover de kerkvsrvclging van de voorafgaande vrymetselaars-
regeringen, "

LES.RBOEK DER ALG2MENE GESCHIEDENIS <
AUG. C, J. COJTTIS3ARIS. DPJJf 1941..

Ook; deze steekt het niet onder- stoelen of banken s

VUL IN VEHLEDEiï TUD OP 'n DEEL'^ORD,

ZO ZOK RODE

worden Door de Marxisten - - in ''t rode Spanje
stellen allo 3 in 't werk - - o ai priesters in hun
kunnen niacht te 'krijgen s d ie n?.ot tijdig - -
bedienen vluchten, - - zich. aa/a-to-i van jonge
zenden mei s j es. Die - -- ir t; n naar familie s, waar-
vermoeden van - - dat zij een schuilplaats van.
kennen 'n priester - - *0m.'t vertrouwen te "
winnen winnei, - - die kinderen dan, dat ae
bereiden vurige ka' hel leken waren, - - .-;m voor
veraf 'schuwen !t geloof ^e starveti,en'd-e roae terreur -
vertellen Dan — - zy',dat ze !n familielid haddan
verkeren dat in gevaar van sterven *• - , en die
vragen had - -• om de HL. J;aci,-jr:enten te ont-
misleiden vangen. Indien de priester,- - - door deae
arresteren kwam, werd ie - - en do o d ge schoten.

" JE TfiAT.BO^TT.THi'' door'J.K.F.BOSGBAVB.
NEUSDE SEE-l-ïJE. UITGAVE DHTJKKBRU T. h. B. K. JONGENS-

T.ST3SSHUIS te TÏLBURÖ.

Hoewel er iielaras uog vele voorbeelden van fa-soistisohe propaganda in

3.



de leerboeken te signaleren valt, zuil en wij ons nu tot een volgend complex
wenden en wel de koloniale inslag die vele boeken vertonen;

Zo wordt de bevolking voorgesteld!

9fi9* Kromo(de Javaan)is nu eenmaal geen econoom, is nu eenmaal apathisch
aangelegd, leeft van de ene dag in de andere, verzamelt geen bezit.

KERNGBOGRAFIE,deel3,van DRS.A.H.F.BREDEMEYER
DR. J.P.KRUYT en

blz.222 , DR. B. G. L. M. TOSSERA» 1943-
Sterk gehecht aan tradities en aan goede vormen, voelen zij zioh geluk
kig in -een rustig, onbewogen bestaan in de voorvaderlijke omgeving.

Vlijtig, volhardenè en trouwhartig is de Javaan in de arbeid op eigen
akker en voor z;jn gezin. Treinig behoefte kennend, is hu niet gcaohikt
om te sparen. ...

BE GEBIEDSDELEN v. h. KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE VO.OR HOOFDAKTE

. . . P.EIBERGEN 1940.

Blijkba&r aftn het ftiet alleen de ministers van financiën die klagen over
gebrek aan spaarzin van een arm volk.

Van Heutz en zijn hele mentaliteit bewierookt:
blz.217

Erna tig was de strijd welke wij met Atjeh hadden te voerenfVan Heuta
verklaarde dat slechte hij, die toonde de macht te bezitten en a^n wil
te doen eerbiedigen, meester in Atjeh zou zijn.Hy drong er op aan met
kleine, goed gewapende kolonses in het binnenland door te dringen en.
onafgebroken de weerspannigen te achtervolgen.

OVERZICHT DBS VADERLANDSE GESCHIEDENIS '
door J. w.

biz.79
In ean moeilijke veertigjarige guerilla werd het taaie, volk onderwor-
pen door het Hederlands. Indische leger onder zijn grote aanvoerder ge-
neraal Van Heuta .... ........... „.„..„.
.... De rust keerde terug, de welvaart nam toe en de bevolking verzoen-
de zich, met het Bederlandse gezag. • •

NIEUWE GEOGRAFIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWüS,DEELII
DRUK1949 door J. A- van d' VEN.

Het resultaat van 300 jaar koloniaal bewind wordt op de volgende wijze
weergegevert

blz.65.
SAMENVATTING.

Wat betekent Nedsrland voor Indonesië?
Hftndiiaving van rust en orde; recht voor de bevolking;bevordering van
de stoffelijke welvaart; zorg voor de gezojjdheidstoestandsonderwjje;
invoering van het Christendom.

NIEUWE GEOGRAFIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS DEEL II
DRUK 1949 " door J. A. van d« VEN.f

300 jaar koloniaal bewind had tot resultaat dat er alleen al meer dan 90$
analphabeten in Indonesië zjjn(zorg voor onderwys?).

5?0t slot een aantal citaten hoe verschillende schrijvers menen de S. U. te
moeten weergeven;

bla.222
De bewerking geschiedt nog met heel ouderwetse werktuigen, er is ge-
brek aan stalmest en kunstmest is nog vrijwel onbekend. .....
...De boeren hebbeb een afkeer van machines en ook op de gemeenschap-
pelijke bedrijven werken zij slecht en met tegenzin. De opbrengst per ha
blijft dan ook gering.

LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE VOOR H.B.S. ,GYMN.enLYC.
DEEL I EUROPA DOOR DR.W.E.NOORDM&JJ EN
1946 • , DR.W.H.VERMOOTEN.



.' Slechts -een gering deel 'der "boeren kan Iszan en schrijven. • .
• ' 'l'SOP ATLAS'. . - - . • • . ' . - • - '

. ' , DRUK I943.; ' * ' ' •
In 1933 waren er in de S. U. nog slechts 10$ analphabeten te vinden.

Zijn woning is niet V3»l meer 4aij een' hu c , gemeubeld met een taf el, e-
nigebanken of stoelen .en de geweldige gemetselde kachel, waarin" slechts
hout gestookt wordt' ....... wel neeearb ti\i . «ijn wekelyks dampbad , maar.
het reinigen van ..zijn kieren "blijft vg;ak achterwege.. ' .'.' „ , . - '

LAND EIÏ VOLKSIHiaTlfpEsD^BL ï T-TTROPA door, ' . ] < - • • ' ' " "
" e n -

De Bolsjewistische wereldïeachov.-.ïing verwerpt niet alleen het bestaan'
vaa God, maai* eist tevens oen ine-.eö.ckjer!lt>se strijd tegen het geloof in,
God, omdat ftie de mens af trokt. vaa ^ijn eigenlijke besteaaaing j een- -gewil-
lig onderdeel te üijn van da -moa.ata'rraaflii'a.ria der productiegemeenetchap. ', •'

mn ^r-ï^MKNE GESCHIEDÏHriS,J)OOE . .
MTS. U , J, COMMISSARIS. • '

Maar het is niet alleen de foutieve voorstalling,de onjuist e'
ting die ons protest opwekt. He- 1 tct&al niet vermelden van -gebeurtenissen ,
is in feite een nog veel ergere situatie. Bijvoorbeeld leren we .op. dit, moment
van 1/3 van de wereld(0ost EurQpa,S,U. èu Chiïia)zeer weinig of bijna nieté
uit onze schoolboeken, terwijl het dan nog vaak vele feitelijke verdraaigen
bevat, Dat de schrijvers van schoolboeken fiat eigenlijk- r^ok wel weten^bewijst
het volgende citaat s ' ' .. _

De at e ede nauwere aanraking tussen -reiken van- verschillende wereld-'
delen, maakt het nodigsdat volkenkundige -tennis jcaér verbreid wordt 'dan
vroeger het. geval wa3,opde,t niet oiiwetenheid omtrant elkaa-i'3 opvattingen
de verhouding tussen de volken boderve, : • • '

. ' -., SOO.fpST'üICr"EH ^Jlï DE X'üLrtftfKlJtfËlS öH DE 'SC Cl/-. LÉ .USDRUESiOTpE
; VOOR DE MD ELBA3E SCHOOI, öOOH '.DH.A-BLOfK
1241- JoirSUMilüKAM? en. . .-

'v '~ , DE,,*.^ .FjiHRBMPÓRT. . . - '

--Dat aoudefl, .we kunnen onderoohrijv^ti, wanneer er naar gehandeld werd»inaar ini

' LAHD EN TOI,K!3EKU?Hil v OOR 3)3 MÏD.ïKLBkHE SCHOOL
- ... DEEL II-DS "BE'SLDLELaH v«.n

: . ' J , BSÜIf 'ïEiLTTAM'0 en DR.J.J.PAHRBlNTOKI1 1.94.6_ .....
kwamen wa het volgende citaab tegens
• . , -Vlees woxd'-, ni^t'veei gc,?öten,hotówel bij feestelijke gelegenheden 'gro-

te hoeveelheden -schapen-en paardenvleets genuttigdwordea.Overigene 8|jn
. , ; - de paarden méér. een wsaldeartikel, waarnaar, de' rijkdom vaii den bezitter

• . .' ' wóTdt afgemeteK-vEen ri,jk Kirgies heeft honderden. .kamelen, duizenden
'" paarden on tienduizenden schapen. De arme Kirgieisen kunnen van .vee

' ' alleen- niet leven en houden zich geheel of gedeeltelijk met landbouw
bezig.Byna al het werk geschiedt door, ie vrouwen. . . ;

. Een kirgiee zal het voor een ongehoorde "belediging beschouwen, wanneer-
hy aan enige huiselijke arbeid aou deelnemen. Een welvarend kirgies
werkt in het geheel niat.Hü verdeelt zya tijd tussen eten,koemies
drinken, .luieren, jagen, het bezoeken van alle mogelijke bazaars (aark-
ten)., het samenzijn 'jast vrienden en f eeat.vierena Daarentegen moeten de
vrouwen van heel ver bout ae.elopen en wate*r halen;ze moeten de spy-
zen b ere i den, hè t graan stampen, de 3 oeretn opslaan, afbreken en op de
kamelen laden;ze moeten het vee melkenskaas en koemies bereiden, hui-
den looien, vilt voor de joert^n vervaardigen er.?,.
Ook in de omgang met haar man is de vrèuw een slavin. 5!e heeft niet
het recht: met haar echtgeaoot aaa'tafel re o ten. Terwijl hq zich aan
het door z;jn vrouwen b^ré ld, maal te goed do et, zitten deze met haar
kinderen langs ds wanden der joerte en machten, totdat de heer en va«-
der hun een half afg«kloven "t?eon toewerpt,-;.'at als bijzondere onder-
gcheiding geldt-



Het is een algemene klacht ,dat ons onderwy's niet opvoedt tot f «l f •* t
standig denken,dat zy'.alleen een stamp instituut is waar de cultujfële vj»r—
ming een slag in de'lucht üetekent.Verw^nderlyk is dit niet ,wanneer We
bijvoorbeeld het' JAARTALLENBOEKJE behorend by',.

DE VADERLANDSE GESCHIEDENIS IN JAARTALLEN EN
OPGAVEN VOOR DE SCHOOL. . .-«

do'or P.van der KOOI. ''
befcykerijdat van de periode van 1565-1685,over de wetenschap.alleen maar
weet fe vertellen,dat Hugo de Groot, in een boekenkist ontvluchtte»

Trouwene de hele maatsohappij berordeling krygt iets wónde rlyks,de he-
le geschiedenis hangt van toevallen aan elkaar,ontdekkingen en uitvingen
worden nooit gedaan d^or maatschappelijke noodzaak, ntaar omdat toevallig
iemand een heldere bui had.Een oorlog wordt verklaard omdat een bepaal-
de vorst last van z'n eksteroog had en Alleen beslissend in de geschie-
denie sehynen de koningen e,„d. geweest, zoals dat «.a.blyki uit s

F-.VAN RIJSENS'
1 HOÜ-PDPERSONEN UIT DE ALGEMENE GESCHIEDENIS.

waarvan we hier ter illustratie de inhoudsopgave laten volgen:
• • Blz.

1. COLIMBUS . .. .. 5
2. COBTEZ' .'........ 12-
3. KAREL V .;....:.,..... 19 '

' 4. MAARTEN LUTÏÏES ,'.........., .............. 25
' 5- JOHANSES CALVLIN 35

6.. IGNATIUS DE LOYOLA ......... 4!
7. WILLEM'VAN ORANJE .. ".............- 46.
8. JAN. PIETEESZOON KOEN , .. 53
9. 'GUSTA/F ADOLF .............. .... 63

10. '-'ALLEttSTEIN . . . .V... . . . . . . . . . . . . 67
11. CROMWELL ,..'.. 73
12. LODENDE XIV „ „ 7 9
1 3 . WILLEM III .... . ....i-. '84 ' • • • - ' '
14. PETER DE GPOOTE '......... t 90 '.
15-KABEL X I I ' 9 6 . • •
16. FREDEBIE DB GBOOTE 103 • '. •'
17. KA'THARINA II 110 . '
18. '"ASHINGTÖN EN PHANKLIN 116
19. MIRABEAU ...'.......,.'....... 126-
20. MAHIA ASTOINETTE .,..-.. .- 133
21. NAPOLEON BONAPAHTS .'..;.;....... 140
22. BljJCHER 14'8
23. ••BISiffiROK 153
24.: GAMBETTA 161
25. OOM PAUL 166

• 26. MUTSUHITO,DE 137e MIKADO -176

Het is dan ook niet verwonderlijk ,dat een onderwy's dat niets verklaart
niets begrypelijk maakt,geen mensen kan afleveren,die zelfstandig kunnen
denken en werken,dié klaar zijn om de maatschappy in te gaan.

Zelfs de Hoger Onderwy's Commissie, die waarlyk niet van progressieve
denkbeelden te verdenken is constateert op blz.236:

De sectie spreekt de hoop. uit , dat .de regering-gezien .de'talryke. by
de sectie binnengekomen rededelingen over de aanwezigheid van onvol-
doendonderlegde studenten in de genee.skunde-bijzondere zorg aan het

voorbereidend Hoger en Mideelbaar Onderwy's zal besteden en daardoor ook
voldoende aandacht zal geven niet alleen aan het theoretische,maar Q«k aan

het practiêche onderricht in 'de natuurweteias.chappen by dat Onderwy's. -
Zy hcopt buitendien,dat er 'by het desbetreffende Voorbereidend Hoger
Onderwy's naar gestreefd zal wordon,vooral in de hogere klassen,de leer-
lingen op te leiden tot zelfstandige werkers en hen daarvan op het
eindeiamen ook bewy'zen te doen geven. • :

Een slot opmerking zy nog gemaakt over het gebruik van oude schoolboe-
ken.Op de M,U.L.0.-scholen worden de boeken door de school verschaft ter-
wyl op de Middelbare scholen aan de minderdraagkrachtige leerlingen gra-
tis boeken van school verstrekt worden. •• .

6. ,



Door het geringe geld, dat aan her onderwijs besteed wordtj'ajjn deze oVer het
algemeen 10 a 15 jaar oud en ons Is -zelfs dat op dé Montessóri M.UyL.O,
een boek uit 1916 gebruikt wordt.Alleen al dool1 hun ouderdom ge ven deze
boeken een verkeerde/ voorstelling van aaken^ waarvan Juist het arbeiders-^-

' kind het slachtoffer Is. •
De M.U.L.O, is vjor het ^arbeiderskind ée school waar het nog enige

algemene o.ntwikkeling,fkan opdoen,terwijl het voor de meer gegoede kringen
als afleggertje voor yolkomon mislukkelingen gebruikt wordt.Ook hier zien
we dus dat het slechtste onderwijs voor de kinderen- der arbeiders'is.

ü|lt hpofdstuk zou onvollodlg a i j nj wanne o r wo h5.0$ niet hot
gevaarlijk^ vürseh'i jnsol van do miHtarlaa.r,iflg van ons onderwijs
naar voron-haaldon» . .

Hot houd-ün van tcxouraios' naar militaire» objootun,hut yortonen
van films ovor do marine op ambachtsachplön 'an W,U,L,Q«-schoion>laat
2j.on,dat. men door mid' 'ol van do soholon probqprt d6 Noddrlandao
atud ronde jougd' in do oorlogsraachlno^zoals duzo alch in ons land
aan hut ontplooion is,to botrokkün^
Maar vooral belangrijk zijn de.- luzingon^.dio door hogö officioron
op 4° Nodorlandso Middolbare schplyn gohÖudon z i jn on waarin o.a:,
het beroep van officier tor sprako kv/ara^V/aarOin la mon or zo tuk
op juist do atudürondo jougd van dy M-iddulbaro acholon tot d^t
böroop to bowfjgünïln do ourato plaata z i jn t,-r vaol off iciorön
nod?.g sl^ j ü . o ö n groot logur wil ;hQbbün«In de twoodü' plaatg moo-
ton:do Dfficiüron^will^n ZG aan do taak'dio mon van hun eist vol-
doen j Voor 'hen diü do oorlog voor bürüidon botrouwbaar zijn.Mon
moont nu ju?.pt/uit düzo groop,dio' zoals de oi j füra tonon maar zoor
weinag kindoroü'van arboidors toltjOun nicuw,aan du 2aak van do
oorlogsvoorboroidors aanhankulijk kador,,to kunnon kwokon.

Dat la do rücioh dat, mon :dü..Kiddülbaro acholun gobruikt als
rüdrutürlngsburoau voor tookomstl-g-i-ailitair kadorj



DE_MRBMLDHEII) VAN OME SCHOLBE, • HOOFDSTUK II
BELEMMERING VOOR GOED. ONDERWIJS.'

Sederland kent Openbaar,Protestant s Christelijk en Katholiek Onderwys
en tenslotte nog het zogenaamde Neutrale Onderwas(wat aantal "betreft te
verwaarlozen). - '

In 1920 vond in Nederland de z.g.n. pacificatie plaat a, waarbij het
Openbare en Byzondeïe Onderwys financieel gelykgeételd werden.

Er is echter een verschil,een bijzondere school kan altyd opgericht
worden(of het aantal leerlingen er is ja of nee),een openbare niet,zij be-
'hoeft goedkeuring van de gemeente,de gedeputeerde Staten of het Ryk.

Het volgende voorval illustreert dit zeer^duidelyki
In He er (Limburg) wwas voor 4e oorlog nog één openbare school naast een
2-tal H.E.byaondere.
De Openbare School had toen no'g ruim 300 leerlingen.De beide R..K.-scho-
len respectievelijk 300 en 100.
Reeds voor de oorlog nam tie ,raad het besluit tot opheffing der open-
bare school;gedurende de bezetting- werd dit besluit niet uitgevoerd»
Ha de bevrydiixg werd de 'openbare school omgezet in een R.K.-bijzondere.
Eén aantal voorstanders der Openbare School- kwam in verzet,Ben. verzoek
werd ingediend voor een openbare school;vergezeld van de handtekenin-

gen van ouders van + 160 kinderen.Dit verzoek werd dooi- B.w. ongunstig ga-
praeadviaeerd;.B.r'. verwezen deze ouders naar de openbare scholen in
het nabijgelegen Mafiatricht(afstand 2 km„). Af stand van school naar huis
natuur ly'k meer(scholen in de stad,niet aan de rand$ouders in Heer wa-
nen dan ook deels meer dan 4 km. van een der openbare scholen).Raad
stemde in met advies B,en w.
"Er is een, p ver eenkomst dus is aan_art. 19 voldaan".
Ouders niet tevreden:in beroep bij Ged^Staten van'Limburg.
Ook deze wijzen af onder overweging:
"Aangezien nu tussen de' gemeenten Maastricht en Heer een regeling be-
staat omtrent de toelating van kinderen ui't de' gemeente Heer to-t de
openbare lagere scholen van da gemeente Maastricht-op welke scholen
voor die kinderen voldoende plaatsruimte aanwezig is -wordt volgen»
de constante jurisprudentie aan de eis>gesteld in art.19 1ste lid dar
wet door de gemeente Heer voldaan'.' • (

Ontleend aan een publicatie
van"Volksondarwys"

Bovendien op het platteland versnippering door de vorming van dwergschool-.
tjest

Epe had een Openbare U„L»0,school;83 leerlingen en 3 leerkrachten.Cbr,
U.L.O, brengt 31 kinderen bijeen;later teruggebracht tot 27-De Chr.
U. L.0.school komt er niet een leerkraehjrjmisschien kan dit een tweaman~
school worden.Openbare U.I.O»school te: -ingebracht tot 2 leerkrachten.
Resultaat iOjiderwija slechter en duur d. er i

Ontleend aan een publicatie
van "Volksonderwijs" *

Hoewel wij op tal van instellingen en leerboeken van de Openbare scho-
len veel aan te merken zyn wij toch van mening dat deze de voorkeur verdie-
nen 'boven het byaonder Onderwijs omdat dit.s - • . • • ' , , -

a)de uitgesproken bedoeling heeft een seer starrke politieke beinvloe-
" ding op de leerlingen uit te oefenen en • • •• • : ' • ' •
b)Daardo,or de onjuiste voorlichting in-deleerboeken nog veel slechter

is. " • ';.. ••.'.••'•'-•••''-•'.''
Van bovenstaande willen wy1 U een tweetal voorbeelden' geven? ,
HOE SLECHT ,EN HOE GOED DE MENSEN<KUUKEÏÏ ZDN. - " • • -•
Lees dit berichtje uit de krant aandachtig ever.
Spanje. • . . : • ' • - ' ,.-,,- :

ITa de inneming van een dorp,dat d^or de roden bezet was,troffen de
nationalisten in V n by'na verwoesthuis ,'n lid van. de rode militie aan
die door- een granaatscherf aan zyn borst -gewond was'.Op, z'n verzoek
'n priester ontboden,die hem de Heilige Sacramenten del- stervende toe-
diende. Nadien verklaarde hy' openlijk,dat h'y 32 prieters eigenhandig



1. aad^vermoord,"k Kan da mensen,die-ik gedo-'' h^V; zelfs niet bij benadé-
ringschatten.Allen hebben echter moedig de dood id de'ogen gezien en
zyn gestorven onder de kreet s "Leve Chritus Koning,""
Als een geheel tragische bijzonderheid wordt nog medegedeeld,dat onder
de slachtoffers die hij vermoord had,aich d»? vader en twee broers be-
vonden van de prieter,die hem weer met God verzoende.
"Hij heeft mij bediend;en. zal zelfs nog voor mij bidden",zo besloot de-
ze rouwmoedige ranor.denatr." 'k Aanvaard de dood als zoenoffer voor m'n
misdaden»Leve Christus Koninigi'"
Dan zonk hy achterover en gaf de geest.
Sluit nu je boek en probeer het bevicüt nauwkeurig na te vertellen.
Je mag er niets bij fantas e re n, wan t dan is net geen historie meer» Je
moet ook znrgen dat je niets overs!;, ''• .Lat goed op het aantal alinea's,

en tracht de inhoud er van d<>o:." een erikb.i. woord samen te vatten,

"Je Taalboek- door J-N,•ï'.B'jsgrave..
Negende deeltje
Uitgave druk.ke.ry v.h.-' R.K. Jungensweeshuis te Tilburg.

Blz.264.
Ondertussen brachten de socialisten,di e heulden met Koskou,het land
aan de rand van de af grond, 2ij -hadden reed.3 154 kamerzetels,de meerder-
heid in vele steden,waar ze bolsjewistisch huis hielden,terwijl de
vakverenigingen een waar schrikbewind uitoefenden door. werkstakingen
en het bezetten van de fabriekeii(1920) .V;>pr de oud-stryders en hun
nationalistische idealen hadden ze niobs dan verachting over-.De li-
berale regering stond machteloos tegenover de, klassenstrijd,overal
sloop het bolsjewistisch gevaar rond,alom aeerate anarchiet
Tegen de grievende vernedering en binnenlandse verwording kwamen de
oud-strijders het eerst in verzet„Aanvanke] ijk. vilden ay alleen de
propagandisten zyn van de nationale heropleving, zonder .organisatie
en eigen systeem.-, Maar reeds in 1920 vormden, zich de eeivie stormtroe-
pen(fascio's)tegen de socialistische terreur.Twee jaar later was de
beweging reeds zo sterk,dat 40.000 "zwarthamdën" oprukten naar Rome
en de koning de regering overdroeg aan,, hun leider Mucsolini

. • . LEERBOEK DER:ALGEMENE- GESCHIEDENIS,DERDE DEEL
AUG, C. J, COMMISSARIS, 194-1.

Yeor al deze scholen geldt,dat voer het '-vergrootte deel nog oiiderwy's-
vernieuwing behoeven, iets waar reods 5̂ ' jaar geleden ied:3r onderwijsman van
overtuigd was'.Op een enkele uitzondering na sien wy deze niet bij het Open—
barenoch bij het Prot.-Christ.ofE.X. onderwijs,

Het zijn deze drie schooltypes waar hét arbe i derskind z'n opvoeding
ontvangt,maar de financieel bete.;r geaegenden ir onze maatschappij verlan-
gen v«or hun eigen kinderen goed onderwijs en -s.c 2ien hïor danook dit ge-
beuren.Het z.g.n. Neutrale Onderv.-ijs is voor het overgrcotte deel een zeer
uitgesproken standsschool(specialrJ. het M.0.),die dan ook-van de cuders
meer financiële offers vraagt d&ii zij normaliter a "•"'den m.eten geven by be-
zoek aan een openbare school.Hicjr is vaak op vele gebitnen de verniewing
doorgevoerd, doorgevoerd df.or icejisen -door menser. die hun h c. ̂ ̂  d t- P ideaal in
goed onderwys gesteld, hadriov, ^,0-1- J -r 3c mp-"„'-;-ri>lT?y r̂ toe gedvcngen wr
werden nogmaals te lat^a zion dat hot r' *".T-.i and se
ter draagt,

o-0--o-0--o



DEMOCRATISCH ONDERWIJS? HOOFSTUK III

In Nederland léven wfl in &en Gonst ituiohele Monarchie , die dé burgers
officieel gelijke recht en! heet, toe te kennen,maar overslaat dat sommige
reeds by hun- geboorte zover, voorliggen dat ze nooit meer in te halen zyn.. ..

Dit zien we wel heel sterk b\ het onderwijs, niet all een, dat iemand
dda over voldoende geld beschikt wel zorgen »dat ssjjn kind wel goed onder-
wijs krygt,maar de weg naar middelbaar en hoger onderwee is grote groepen -
v a n onze bevolking ontzegd. , ' - . . - .
Eeeda op de lagere scholen zien wjj dit verschynsel optreden, In de volks-
buurten leiden vele scholen' niet op tot het toelatingsexamen itoor de mid-
delbare scholen. Het is uitsluitend te danken aan het werk van de betref*
fende onderwijzer of hy bepaalde leerlingen zover bewerkt-, da t ay in etaat
zyn het toelatingsexamen met goed gevolg af te leggen»

Maar de keuze van de verdere opleidinff.is vaa nog meer factoren af-
hankeïyk.Als een kind van een arbeider verder studeren na het verlaten van
de lagere school, dan komt het financiële probleem op de .proppen:

l)Koat een dergelyke studie geld.
2)Zal het in da komende jaren niets in brengen om de kosten van het

gezin te dekken. . - .
In' tegenstelling tot kinderen uit meer gegoede milieu1 s, wier ouders

vaak een universitaire en bijna altfld een middelbare opleiding hebhen gehaf,
geen hulp van de ouders by het huiswerk en uit financieel oogpunt ook de
onmogelijkheid om byiessefc t« laten .geven.

een scholier gitten biyft $al hét een aanmerkeiyk verschil
maken of z'n oudere wel of geen moeite hebben om de studie te bekostigen,
een ding dat dua reeds by de aanvang goed onder ogen geeien aal worden.

^anneer er een tyd yan malaise aanbreekt is altyd de werkende be-
volking hot ergste en eerste 8lachtoffer,met onmiddellijk gevolg verwtyd
van sQhppl en dus ook een factor , die Jvar .tevoren-, berekend wordt| kan ik
het wel volhouden?

; Wanneer een onderwyaer de oudere raad geeft zal hjj ouders van arbei-
derskindereri alléén in uitaonderings gevallen aanraden ze verder te laten
studeren otodat hy het gevoel heeft ,dat dit dan wel een te grote hiridernis -
is dan wel(by e«n deel), dat een arbelderskind niet verder hoeft te stude-
r e n . , . . . " ' " ' • . .

Al deze factoren resulteren dan ook in het volgende resultaat:

SCOOLBEVOLKIFG IS PEECENTAGBS.

Sociale milieu I

Universiteit 44,-l
Gymnasium 49j 4
Midd.Méisjea School 42,9
Lyceum 40,4
H.B.S. B. 5j. 21,6
H.B.S. A-B 5j. 20,3
Handelsschool 3 j. 16,5
H.B.S. A. 5 j. 14,3
H.B.S. 3 j. 9,4
Handelsschool 4 j. 7,9

7,9

45, B
38,9
43,8
43,3
50,8
53,7
50,9

40,9
5-6,2

20,8'

IIÏ

6,0
7,6
9,2

10,4
18,9
16,9
12,2
22,3
28,6
16,9

20,1

IV

1,0-
2,0
1,6
3,1
7,4
7,4

10,7
9,1

18,9
16,4,.

43,4GEHELE BEVOLKING

Groep I Hogere milieu's
Groep II Middelbare milieu's
Groep III Lagere milieu's.
Groep IV Arbeiders(industrie en, land) ,de onderste horizontale kolom geeft
weef q welk percentage van de gehele Nederlandse bevolking de diverse groe-
pen uitmaken.Deze gegevens zyn ontleend aan»

het rapport der afdeling Utrecht van het
Verbond van wetenschappelijke Onderzoekers,over
"Sociale Aspecten van de Recrüterihg der

Studenten".
10.



•T»t de zojuist gegeven cijfers niet te wijten zijn aan een gebrek aan
intelligentie,bewijst het onderzoek van Dr.Wessels,leraar aan een Dalton
H. B. S- in Den Haag,waarty hij de gegfevens gebruikte van' alle leerlingen
die van 1927/28 t. m. 19.48/4 9 de H. B. S. bevolkten,.

Om het milieu" te bepalen maakte hy de volgende indeling:

'Groep •!. Intellectuele en artistieke beroepen.

Groep II Ambtenaren,

Groep III Administratieve beroepen.

Groep IV Leidinggevend in technische beroepen.

Groep V Officieren.

Groep VI Handel dr ijvendo middenstand. : ,

Groep VIi:iAmbachtslieden(pa.troonB,dus zelfstandige schoenmakers e. d.)

Groep VIII Arbeiders
Groep IX Onderofficieren •

- Groep X Geen,overleden,onbekend. , . . "'

,De. boyénst-aanda naar het beroep van de vader ingedeelde groepe-n leverden
verschillende prestaties gemeten .naar'do,'tijd die .zy nodig'hadden om het
eindexamen te,'hale^i,mi,tgedrukt iri .percentages, yan elke gre.ep..-:-' • -•>"

' " ' . . 5jaar 6 jaar . " - • ' ' ' ' ' " " ' ':

"We '.mógen darippk. ,de . arbe-iderskinde-
ren,die de sohopl be-zo-cht'en zek'er
d'e beste van de school noemen'.'

.Groep, -ï . .
Grcxep ,XI-.i •
^Groep IIïv
"Groep tv' :.'.-.
Groep V
Groep 'VI
Groep VII
Groep VIII
Groep, IX: "
Groep X :

Gemi.ddel'd«

.49,2
'5'2:, 8 -

; 4/8 .,!&• "

-57, 9
• 2-5,-
. 53,--

53,3
63,3

• 51,7'--
50,-

r5iï8.

v ̂ 4, '7
- 34v4'
'"•• 33', 8 :>'•

34,2
• ' •37,5
90,2

' 33,3
22,5
•28,6

. -25,- .
-•;-; ',.. :«

, '12,9'
: - . "6,1
••"•' I3v7'

••• '5V5
37-, 5

, •-8'V8,--
6,7

10,2
14,3
.20,-

..-. *' ± - - • ,

: - ' " 'Waniiöë,!1..na yeel. :opófferingen ,de studie cp;dev"Midde;lbaré schelen d°or-
'Ibpen ds k'omt de keuze ./wel of n;Let.idoorstuderen/eén keuz'e^ die'.weer' '̂ 1.
•opi finariciéle''bezwaren afstuit. '• . ' '

; • De koeten van een jaar .studie .bedragen.•tonmirist'-e: *;, " •

A,.Bij de ouders inwonend : • • " ' ' ' B.riie't by de o.ud.jsjps-'inwonend.'- .' :

Goriegegeldè/pïac'tica ƒ 400.,r-.

Maal^den' "; ; . .. ' _ ƒ , .
Bo'ëken'^ls'rén,'; ' - - ' . . . . • ƒ • • • • •(- .

" culture ïe''!6h!twikkel ing ' ƒ 500.,--

•ƒ 400,^';'
: ƒ"' : 400,-~
•-.ƒ:••• 600,- •.,

„ . _ , , . .
D.us een volledige s'tud'ie yan, 6-;.jaa.r(in«t promotie') kQS't''o:"n'g'êve.ei';jfv12:*'OpO,-,
a.at ïs hét !.gemi:daelde lópn, van •epn-, arbei.de-r gedurenae""^'" ̂ aar'! "_;. ' " • "'•
•*• • "'• De cbïlèggeldenj'die ..^335-» ~ Afdragen aioeten.in' eëfi keer 'betaaïö. ' wo.r-
den,ëën Welhaast ondra'gelijke . uitgave : voor. een arbeidörsgezin. '. '/! .
.," ' ^Dë' mógëlijkhe eb óiii -tjo.ch aan . de-:;ko;st te komen liggen dus in een beurs,

voorseB.ot'(iyaa.ryan,hij :n"Q;oit \feet;. of _ hij dg z;è ;
' " " " ' " ' '

•')''. •-.• In . Uederlajïd ' heerft-'5""vaH' ,d"e'""sïüdenten sen beurs van gemiddeld ƒ810,-
En 14% een renteloos voo_r.ac.hat . van gemiddeld ƒ700,-

Het beurzenstelsel is dus en totaal onvoldoende en bovendien zijn de bedra-
gen nog veel te laag ook. De enige oplossing ia dan- ook het instituut van
werkstudent , waarnaar ook velen uit middelbare milieus grepen. In Amsterdm
zijn dan ook 21$ werkstudenten. Welke moeilijkheid dit met zich meebrengt,
vertelt ons Prof „Heringa:

Vele studenten zie en spreek ik,iie met te geringe middeleiri stu-
derend, studie en gezondheid verspelen bij hun poging de te ver uit—

11.



eenliggende einden aan elkaar te knopen."
Be mogelijkheid om de studie af te sluiten met een promotie id natuurlyk
"byvoorbaat al uitgesloten,alleen hetbdrukken vanê een proefschrift be-
draagt 4e luttele som van ƒ2.000,-

We hebben hier nog buiten beschouwing gelaten welke geestelijke
(spanningen het bij de student verwek"): om jarenlang op de toch al te scha*-
mele beui's van zyn'nouders te moeten tereni

Het resultaat vafl di,t alles is dat van een groep vaix de bevolking
die 43$ van ons volk uitmaakt niet meer>dan 1% van het universitaire ka-
der levert en Aat.uit een groep die 8% van onze bevolking uitmaakt 44,156
van het universitaire kader geleverd wordt i ' • •"

WIARQM GEEN paaocaAJisEBiMG? - HOOEDSÏUK iv,

Zy die een universitaire studie doorlopen hebben vormen het univer-
sitaire kader Van onze maatschapp'y d.w. z. de leiders van de induÉitï%ie,van.
de banken en trusts,2y bezetten de lijdende' posten in het staatsapparaat,
by de radio, b;j de pers, kortom ẑ j hebben de macht in handen. Deze mensen
Vormen in totaal 7«9$ van onze bevolking, hun kinderen echter vormen 44» 1$
der studenten!
.. . Én nu wordt het verband' dui de lyker. Want onder deze 7,9$zitten dëge--
nen,diè naar een nieuwe oorlog drijven, zitten degenen die belang hebben
bij de instandhouding van deze maatschappij en dus tot het rpvoeden inde
geest van reactie, van fascisme, van minachting voor de arbeideröbewe-gimg,
van kapitalistische uitbuit ing, van vyandschap tegen de Vrede.Zy zijn het
•die 'do inhoud van de schoolboèke» voorschryveBi an zij zijn het waal* dus
ufteindelyk de str'yd tegen gaat by de verbetering van* hun inhoud, die ze-
ker 'niet door nalatigheid hun inhoud ve-rfcregeni

Maar hier uit is ook een tweede feit te concluderen^
Om een staatsapparaat ,.om één maatschappij te besturen en te beheersen ẑ n
betrouwbare mensen nodig,mensen, die zelf weer belang hebbén by dit stel-
sel. Het kleine percentage studenten uit. arbeidersmilieus is dan ook niet
een schoonheidsfout van hetnogenblik maar een welbewuste sabo-tage ter
handhaving van de belangen van enkelen, tot schade van hot Nederlandse volk*
Het Is daarom , dat dg str^é voor bet'er; onderwijl,; de Btrjjjdi, voor demócratifte—
xing van het pnderwya de ëtrüd -,±& ŷ or V.rede en een Gelukkige toekomst.

12.



DIENSTG-EHBIM l
Verbinding: No.12 16 Juni 1950. /TVt .„,,,„,.

l ' "«m YJsQ
Do s s. 18/84 —-._ j
Onderwerp: Verspreiding pamfletten j ACi Jfóƒ/ j

Hierbij doe ik ü toekomen twee pamfletten, welke zijn
Iverspreid door Pierre SGHWABTg. geboren te Amsterdam 5 Juni
1929, van beroep kantoorbediende en wonende Lenteweg 4 te
fs-Gravenhage.

Het verspreid*» vond plaats op 9 en 12 Juni 1950, res-
pectievelijk aan de H.B.S. Haamstraat en Beeklaan te
's-Gravenhage op een tijdstip dat aldaar een lezing werd
gehouden door een officier van de Legervoorlichtingsdienst.
Deinde)

'y .



- f r i a - .ÏX3OSL- o
.•Be diroctöur ven da t̂eï*.ö;̂ ."B.S.. heeft (aich "ha^oo^end .op

; B « . on W:. v„n Don; Ha^g ) toQ,ö;|e-raning ye;rlQ',vnd tqt hot houden van o
lening:'pyoi?: hst la;^er en hqt TSèi^e^èö-ffiöis^-schsp door kolonel
Cr .J>M«0: ;vVan. Hijnatton op^ ¥aaj'ê4£$«9''JftM -üra 4 uur 15 .-in de achool

x 'Zulk' ean ;lGzih-'K •^'c.:''tp& ^ou'öfer^ on' Isorlingen der^'beido
klt-seen Ki j n ui t •yono'dx g d,. jjigg^.t: .fi^jts jgt p^ëfffagffA-A*-. ff ƒ '*T'hn i f f '

-ftedQrlsnd/hv-ïft• g. 0 'eyn':^'
(Böod'S r;ordt tareoht ;sppt-tq;fiid^;.ö
^••«'"ATirfi gewone soldaat twis, ^

ïfederland
zo ol s do? Ame rik aans e

{£ yörkla.ard^f :h'et
... ,igèns d^zeXfde'J3snnpii .̂
«i: gPO'iéh doioh ifedörlaildaé

"'Uilen vormen, "dat in de

' *Spyl

l

n

öhoof t|.v-^üa me o r ^oroep'sof f i pi a r on,
pip^moy^t, dat er -in Kö do r land-

' "é offiqieren zijn ")
e aan een léger dat,

518 April 1949
moet "bezetten,, waarbij

M'̂ i]|fens;e vliegers v;el cl e "b ommen
en' jïn^^e .gbn^enig hét landleger

VOadet bij de ». •'

'aan verbetering ven"
.

van,
,

Als ê ^ n tooh ïezingen .gehouden Vtör^an. tysaroöi dan niet
over, andere ̂ "beroepen fev^ dat von dokter ygrplo eister• ' ' • • ' " ' ^ ' • ' ' ' • ' ' " " " ; ' ' " ' ' '

. , , . . .
die in dienst staeA van de- vcsohereiding tot oen derde

h^hhen ,v/ig niet nodig v ' - ' ; ' ; ' ' v ' . ' •
'4£^ oyör do •
op oiièë sphoïen. Böaé '* ^«^rlèohtïng " is in

feite oo;riog,apropeg&nda, .waarmeö,- men •*$%$ tÉaöh^an U Èiee to krijgon>.
in een gtömraing Van oorlogahystèïie en ^^ U wildoen geloven, det het
'beajoop(s^Pfficiersschap thans iets ï>i;j 'Zonder heilzaam is voor tl
en Uw gezin, laat men' hè t oorlögsbu^gfet yerlichten en de uitgaven
VÖöi • Qn^rwijs verhogen ! •

MEÏ KRACHT .SEéffSt OÖ^&SplïpPAGAlDA !!
Uitgegeven door de leden yan de

yait Prögïfósaieve Studerende
: afd. Den Haag
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De dir^ctour vrn da Ste-'in-H.ff.Êf. bc,,ft (sixïh ^ j.vococnd op
B. on W. v„n Don Ha:-; )" tooster ing verle nd «o t het houden ven c n
l&gins ovor hpt lo-re-r en h-rt ^ci-oopaofficicrgchsp door kolonel
Gr.J.ïf.O. v,-^n M j na t ton op Vrij das ^9$ Juni o .a 4 au r 15 in dx> school.

2ulk c, n l^zin- nji toc oudc-^p on 1-,.,-rlingen djür beide hooT
}f Ie o ̂  on ,̂ i in ü 1 1 <c-no d^ r:d7*TiQp.r,.t pffjj^jQj^ P .̂. sp^jjpJL^jy.^t.^Jbjia i s,!X

Kc-dcrlrnd h*- 'f t g c o n ^chofif'fo ':rJa nc-cr 'boroejpsorfïoicran
ön -'prdt t^r^o^t spottond opge^ptkt. dat o? in ïföde-rl,£ind

op ell^Q P5V/onè ^olfta^è tw^Jio^t-rs1 of^iöi^3*©n ^4, j A Jl) ' .'
Bovendien : Jfèd&-2?ldnd'heaft feeè?jt1;-behoeftó ccn ee

zoals de Amerikaanse senctor ölarenèe Samioiar op 18 April
openlijk "verklaarde^ het "vi^cnd^ijL^a; ge'biéd1"' inoet 'öeafrtt^n,
dan (volgens dezelfde Ocjinon ; AjnertLkaaase vliegers wal do
-gullen ̂ apiea dooh ïfederlandge en ^ideie ^on^ens het landleger
eulïen vöötte«, dat, in de U verstr-elfte iiroöhu-re ;' 0-ad.et "bij de EMA, •'
zo '"'arm caiftWAUttc; ws*ra-tr r »

Uöd&rl^id heeft dcnröftteg^n v^el ^behoefte atn vei533 tering von
hè* -pnd~5r*Jl5s i-an de -^éugd, Icleinejfe klassen óp sohoól, mser
su3hölej3i|voph©-£fing V^ii de nai-kloogfe(pi4 .door uitbreiding van
f^rk^el-fgeöhöM, dj e 'de ophoiiv/ vïin .bns land ten gëge komt.
Als ör 'J^i ^ióQh^ leaingen gehouden i^rd^n wcarom dan
QV&r alröe-re 'bèa^öep'en "bv da V Vfin dokiej? yerr>löe^3tër
e, d. ^ "

Logingen die rin dienst stcan vnn de voohereiding tot oen derde
x/cxreldoerlog he^en wij niet npdigv ^ ' , "*""*

tT dDÖ^can met kracht to&eii*:i voorlichting ovor de
op ons^ jrohj?len. Deao f' voorlichting tf is in

. vta^nnefee m^n f/il t^acht^n ü moe te- krijgen
oen -s^nmting ven ao-flogahystsrie ©ö ïï sdldpen golaven, de t het

•&&3fp,o.2g^o^ï.4öieT^0«hap thans iets h:y£andrer'*1h*Gilzaanr iö voor JJ
on- tlvr gödtfn-'i JE/cat men hut öorlog£f^ua?ot verlichten en
.vpp,T öndeïsöi,js verhogen !

TT HSï OAOSÏ T^JjJJf OOft&p^SPB^PjL&AHDi ! !
doer'de leden van. de
organisatie van Progstessieve

e-£d. Doh Haag



29 Maart 1950.
OP KAART

S.T.

No. Ggh./Gr.V.D. 374/50.

Bijl.t een.

Onderwerp: Actie Comité Onderwijs-Vrade

T
MRT1950

,u>
. n\

Onder verwijafing naar mijn brief
Geh./Gr.V.D. 374/50, d.d. 21 Jtaart 1950
met twee bijlagen, onderwerp als in mar-
gine, moge ik U bijgaand dcen toekomen
een uittreksel uit een rapport, opgemaakt
door Z, betreffende de personalia Van de
personen bedoeld in de U bij opgemelde
brief toegazonden bijlagen.

S.T.

: Hoofd Sectie G 2 B
Van de Gen* Staf.

B.V.D.

.8.



K o, m«
Bat urn van bet bericht* 16 Maart 1950
?an wie is bit bericht afkojjsstig:
Met welke instanties wordt saaeo- P.I.D.

geverktt

In aansluiting op rdjrj rapport oo. 108
d.<J. 34 Maart 1550, doe ik V bigbij tookomen

-van ds belda andere leerlingen!
^«bonen te yteterüam op l

-van AlbertuB JOBN/i. geboren i»
op 13 Januari 1907» ^an b*re«p

kl»lne han<ieiavloot, an ^ntje iXj^fcMA, g«beren tl
ïïarliügen op 2 Jtuoi 190?, allen «ctMiait -to Botter-
üss&f Ie Jericiiostraat J&b,

riondri Willis QBC4Ï^M)IJK, j^iwren t«
Alpba» a*n d« KI Ju op JO April If3£, dochter
Hlaion Qroenendijlc, gaboren ta Beeawl^k op 25
ari 1905 *«BÖ beroep bottt/Yökarl»i*ir, H4 vaa 4a

yan iigtterdwu cier C.P.K. en <feletj«
geboran te Oud*v*i*r op 13 QNNUibar

allen wonende te Eotteröam, Lifl<Éiblo«aB traat
21b.
Als lexear aan de LiDanon H.b.ü. ia verbon4en
J.

18.
Cöll.



Over "betrokkene bestonden gegevens, waarvan
de stukken vernietigd zijn door
o p é
Proces-verbaal nr.s

Het stuk waarin betrokkene genoemd werd, was
afkomstig van s _

d.d. s ref.nr.J
ACD nr.s

Korte inhoud 'van het stuk luidde volgens ACD/Ag.;

De hieronder van de kartotheek overgenomen

mutatie luidde i
Dat. s

ACD/P., (datum)

V?'1
\d voor kartotheekkaarten met ACD-sluiting.

(acd/p 10761)
St.314 (2000,11-7-61)

/ —.



11/0. 833 s-7-»49.

Uw schrijven: No, 6585e d.d. 13-7-*49.

Onderwerp: OPSJ-actie op Montessori-Ulo-school.

W'KAAÏTT

22 Maart 1950.

VERTROUWELIJK.
PAT;

fs

X
In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het volgende
worden bericht:

De door U bedoelde en in het OPSJ-orgaan meermalen genoemde
Montessori-ULO-sohool te Amsterdam is gevestigd in de Nieuwe
Looiersstraat,
Aan het hoofd dezer school staat:

l Wilhelmina Cornelia Petronella DOL» geboren te Amsterdam,
as januari 1899, ongehuwd, wonende Oosterpark 18 boven te
Amsterdam*

Omtrent haar politieke oriëntering kan worden gezegd, dat
zij vrij links georiënteerd is en niet tevreden is met de be-
staande toestanden, zij is een idealiste met zeer progres-
sieve ideeën, niet alleen op politiek gebied.
Tocfe gelooft men niet, dat zij communiste is, daarvoor is
zij een veel te "vrije vrouw", die zich niet laat rijgen in
een communistisch keurslijf als de CPN is met haar strenge
partij-discipline.
Bovendien moet men niet uit het oog verliezen, dat het Mon-
tessori-Onderwijs uiteraard progressief is, «te* qua onderwijs,
zodat dit bij progressieve elementen het meest bewondering
vindt.
Het feit, dat Me j* Dol in November 1949 haar adhaesie be-
tuigde met het Congres Onderwijs-Vrede, dat op initiatief
van de OPSJ werd gehouden, moet niet bepaald gezien worden
ala voortgekomen uit politieke overwegingen, doch men moet
dit ruimer zien. zij is nu eenmaal ontevreden over de toe-
stand bij het huidige onderwijs en juicht iedere beweging toe,
die voorgeeft hierin verbetering te zullen brengen.

Voorts zijn als vaste leraren (leraressen) aan deze school /
verbonden:

' Jan Gerrit Eano van GELDER, gebowen te Gouda, 22 Februari
1893, wonende Hunzestraat 45-III links.
Deze van Gelder is genoegzaam bij u bekend* Men kan er van
op aan, dat de OPSJ in hem een gewillige medewerker vindt.
Van Gelder werd gekwalificeerd als een zeer slechte onder-

_, wijzer,
/ l Suzanna Ghristina Hendrika van der HOEVE, geboren te Mij-

öreent, 2 Deoemoer lyoe, ongehuwd, wonende Jan Luykenstraat
8 boven te Amsterdam.

^iWillem Floria van SLIJPS. geboren te Schoonhoven, 11 Febru-
ari lol?, gehuwd met G. Nooitgedagt, wonende Kinderdijk-
straat 2-1 te Amsterdam.

.J
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ff.-i.

Margaretha Johanna 3MITS, geboren te Amsterdam, 19 Februari
1915, ongehuwd, wonende Grote Biokerssbraat 22 boven te Am-
sterdam,

>M Jannetje Hendrika aEBOOBAOH» geboren te Amsterdam, 24 October
1917, ongehuwd, wonende Argonautenstraat 59-11 te Amsterdam,
iBmma Maria YERDEL, geboren te Haarlem, 6 Kovember 1904, mm

/ gehuwd met j, j, woltersdorff , wonende Geleen straat 11-11 te
Amsterdam,
Voorts de tijdelijke leerkrachten:

/\d BIERMAN, geboren te Amsterdam, 21 juni 1923, gehuwd,
wonende Erik de Roodestraat 5 huis te Amsterdam,

• > Johanna Theodora de JOK, geboren te Sassenheim, 8 Deoember
1896, gehuwd met J. v. Kampen, wonende Heroulesstraat 7 A-I
te Amsterdam,
Mecheline Henriette Maria RIBBERINK» geboren te Amersfoort,
S7 Mei is2i, gehuwd met A.M. Meuwese, wonende Hoogeweg 104
huis te Amsterdam,
E. DIEMEER (personalia onbekend), wonende Stammerdijk te
weeap,

Bovengenoemde leerkrachten t. w. vanaf van der Hoeve tot/en
met Diemeer komen niet voor in onze administratie, met uit-
zondering van Me j, Stroobaoh, die in Januari »47 geabonneerd
was op de "Vrije Katheder",
Toch wordt van hen allen gezegd, dat zij politiak betrouw-
baar zijn en zeker niet communistisch georiënteerd zijn,

Uit het vorenstaande kan dus worden geconcludeerd, dat zowel
het hoofd dezer school als de leraar van Gelder de OPSJ '
gelegenheid zullen geven, geven, of gegegen hebben nu en dan
eens iets te organiseren.
Op deze school worden geregeld bijeenkomsten, avondjes, ge-
houden door leraren en leerlingen. Dit geschiedt in het ka-
der van (in de geest van) het Montessori Onderwijs. Volgens
deskundigen werkt dit bijzonder goed. De sfeer op deze school
wordt veel geprezen.

Bezien we bovendien de leerlingenlijst, dan blijkt, aan de
hand van onze administratie, een groot percentage, pi, m,
afkomstig te zijn uit gezinnen, waarvan bekend is, dat ofwel
vader, ofwel moeder of beiden, communist (en) o,q, communistisch
georiënteerd is (zijn), terwijl enkele leerlingen bekend staan
als lid van de OTB7 of het ANJV.
Dit percentage zal waarschijnlijk in werkelijkheid nog wel
hoger liggen.
Hierna volgt een opsomming van bedaelde leerlingen (dus leer-
lingen, die ofwel zelf in onze administratie voorkomen, ofwel l
afkomstig zijn uitXbehoren tot gezinnen, waarvan vader of
moeder of beiden in "onze administratie voorkomen en ook bij
ü bekend zi jn) : — . •

/l
*4

l?« T
•<?.•£.'l

Irma BALKE, geboren 10 September 1933, dochter van Pieter
BALKE, geboren 25 Juni 1904»
Marie van den BERG, geboren 4 Februari 1936, dochter van
Mattneus Gasper van den BERG, geboren 28 November 1909 en van
Maria de VRIES, geboren 22 Januari 1911. v
Hans Regien BOERSE geboren 30 Juli 1934 en Qnno willy
geboren 51-Januari 1936, zonen van Willy Herman Fried<er i o
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BOERS, geboren 13 Oetober 1905.
•x i Joaephine Johanna Hefldrika de BOOIJ, geboren 14 JUli 1936,

Kl dochter van Izaak Anthonlus de BOOIJ, geboren 22 Maart 1907»
./ l Jan Goert BRONS, geboren 4 November 1934, zoon van Coert Hen-

Mïïrïk BRONS, geboren I9Sj^MKltili-t
.Jf»Dirk Gerrit GÖRTZAK. geboren 9 September 1934, zoon van Dirk

a >• Gerrit GÖRTZAK, geboren 28 November 1903.
:sje Dorothea HAAS, geboren 18 juli 1936, dochter van Johan

A ~iAJam~HAAS, geboren 15 Mei 1905.—^
*- /tBob/gAMERLING, geboren 30 Januari 1935, zoon van Daniël

/, ** SAMERLING, geboren 23 JUli 1907.
o <&• / i /l Bob vaB, HERWIJNM. geboren 19 JUli 1933, en Hans van HERWIJN M,

geïïorea 20 Augustus 1934, zonen van johannes Bernardus van
^|*H1RWIJNEN, geboren 21 Augustus 1898 en van Johanna Thé^lora
•-'S d e ZEECTW, geboren 6 Juni 1901*
>CiElise van de HEtTVEL, geboren 21 JUni 1933 (b i j U bekend).
Xigranoiaeua .johannes KOMS, geboren 9 November 1932 (bij U

j bekend}.
d,« xi Hendrik Cornelis KNOOP, geboren 23 Januari 1934, zoon van

Xi comelis KNOOP, geboren 27 September 1907.
°-*-' ' * Helena Oornelia KOLTHEKj geboren 12 FebrAari 1934. doohter

'jlvan Helena cornella POSTMA, geboren 27 September 1905 e/v

fi.V 's* Johannea Wilhelmus KOOPMAN, geboren 10 September 1935, zoon
K l van Johannes Wilhelmus KOOPMAN, geboren 19 Juli 1908.

KROESEi geboren 29 JUli 1934, zoon van Marinus
^ I ^neodorus KROESS, geboren 28 Februari 1910.

''p .*••>< Olga LANKAMP, geboren 14 November 1932, dochter van Dirk
XILANKAMP, geboren 27 Februari 1895.

V--/ i Antbon johannea Rutger ter LINDEN » geboren 10 JUli 1935,
/l zoon van Breunis ter Linden, geboren 11 September 1899.

* Cornelia MOSSEL, geboren 2 Februari 1934, doohter van JUda
X i MOSSEL, geDoren 23 April 1901»
^ Dorothea MI JKSEtrAAR, geboren 23 Mei 1932, «koohter van Piet er
1̂ jan MIJKSEHAAR, geboren 24 Ootober 1901.

' ^« Johan ^leodQrus OLDEKOTTBR, geboren 8 Maart 1935, zoon van
\t MarABUS OLD^iOTTER, geboren 11 Januari 1910.

<•*-• 'l jTaoofea OUDSHOORN , geboren 27 Mei 1936, dochter van Arie
ft ** OUDSHOORN, geboren 3 Februari 1909,

x „ ^Jan PELgRQMjs September 1954;
PELGROM, geooren 2 December 1935; kinderen van Marinus

/* Paulus Pelgrom, geboren 4 December 1002 f
xlTruua PLÜYM, geboren 25 September 1934, doohter van Roeland
X* Steven Henctrik PLUYM, geboren 17 Juli 1908.

SLÜYTER, geboren 9 Maart 1934, doohter van Gerórdus
johannes SLÜYTER, geboren 16 September 1901.

/iRobert SPIGTt geboren 28 Mei 1934, zoon van de op 17.4. » 48
*f overleden joüan Ghristiaan Gerardus SPIGT, geboren 28 Augus-

j) jritua 1908 en van Johanna van den BOS, geboren 21 April 1896.
o.v,-A johanna STOKVIS, geboren 15 December 1935, dochter van Hendrik

« *lüTüK,Y3*Sj geooren 8 Mei 1911.
.̂K-/iWilhelmina Maria van der WAL . geboren 17 Februari 1933, dooh-

««'•cer van Dirk van der WAL, geboren 6 November 1911 en van Wil-
n lïïthelmlna Maria SLAGT, geboren S Juni 1912,

o -fc- A Sonja Marjolein WATERMAN, geboren 9 Maart 1936, dochter van
*4 Jan WAÏËkMAM , geboren 27 JUli 1911.
X* Thereaja WM33BGa geboren 6 September 1932 (bij U bekend),
aoonter van Luoas WMS2HG, geboren 13 JUli 1898 en van Eva
jacoba Christina BEGK, geboren 13 juni 1898.
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/
x * fy Bob WIEGMAN, geboren 29 September 1932, zoon van Pieter WIEGMAN,

/\7 öctober 1903 en van Martha WOLTERS, geboren 9 Deoem»
*\r 1905; Elaf» WIEOiflN, geboren 10 November 1934, dootiter van

n dezSJlfde ouders*
O - fc-v^t Berend WIERSEMA. geboren 25 Juni 1933, bij U bekend.

. *• • ̂ t jan wilïïëlmus WILDSGHOT « geboren 15 Öotober 1935Ï zoon van
•*> 7Mi Wilhelmus WILDSCHUT, geboren SI Juli 1907 en van HendriJca
y«de GRAAFF, geboren 3 October 1907.

Nioo BELMON « geboren l November 1936, zoon van Klaas Eugene
BELMON , geboren 20 Februari 1908, Einde.

a
jl K

N. 3.
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No. Geh/Gr.V.D.

Bijlagen: twee.
Onderwerp: Actie "Comité1

21 Maart 1950.

23MKT195Q

Te uwer informatie moge ik TT'"
hierbij doen toekomen een uittreksel
uit een rapport opgemaakt door Z,
benevens een foto-cppie van een exem-
plaar der in Rotterdam verspreide
pamfletten, naar de inhoud waarvan
ik U kortheidshalve mog® verwijzen.

a.i.

AAN: B.V.D.

Hoofd Sectie G 2 B,

Typ: 10.
Coll.s ($



UITTREKSEL VBILIGHSIDSRAPPQRT GEHEIM
BERICHT

No. 108.

Datum van bericht: 1)4. Maart 1950.
Rapporteur:
Van wie is het "bericht afkotestig: rapporteur.
Welke instanties wordt samengewerkt: geen.

BSRICHT:

Bijgaand moge ik U doen toekomen één der pamfletten,
welke op Zaterdag 11 Maart 1950 zijn verspreid bij de Liba-
non H.B.S. te Rotterdam. Deze pamfletten afkomstig van
het'Comité Onderwijs-Vrede, Secretariaat Vrolikstraat 313 II
te Amsterdam, Tierden verspreid door drie vrouwelijke leer-

h lingen van die H,B,s, Een dezer leerlingen 4s genaamd:
0.x. *• IHendrika LOS, geboren te Rotterdam op 15 September 19331

.—XJdoehter van Jacobus Pieter LOS, geboren te Rotterdam
'.wiop lij. Januari 1908, van beroep havenarbeider en Neeltje

K L O E K , geboren te Rotterdam op 7 April 1911, allen
wonende te Rotterdam, Schutterstraat 2oa. Van de beide ande-
re leerlingen zijn de namen niet bekend. Getracht zal worden
deze namen alsnog te verkrijgen, waarna zij zu!Jb«n worden ,
doorgegeven.

Soortgelijke pamfletten zouden op 11 Maart 195° °°k
verspreid zijn bij de M.T.S. aan de G,J. de Jonghweg ij. te
Rotterdam, door drie onbekend gebleven zijnde manspersonen.



9e mooton weten hoeveel punten ieder werkend lid bchaf^d hè rt lui Hot
rorloop van het gt-hel o 5-na^ndonplaa en bovcndi.cn in elke maand;
Do handigste nanicr is dan os o e n -btart van elke icu^nd te maken.
waarin Je verticaal invult nc nonen vnn do l odon on horimontma} aan
do bovenkant van het panier do verschillende dingen wa*»r *wo voor woiv
kojuVcrdccl <3an de helo'ca^k in hokjoa on rul die aldoor tn al* er "
ro «Hl t at en binr on konen, - .
In do tweede pkaata aaak je 'oen stapt vpor do goholo actie» Verticaal
foor do namen van de l e der. > horizont aal die van de maan den. hl eruit kun
J c dan op elk gewenst noment opmaken hoeveel Punten oïk lid gbma^kt
hoeft in een bepaalde maand ur. hoeveel hij totaal haaft.Dezc beide ''
resultaten moeten naar het secretariaat opgestuurd wordon.

tgc afdelingen rekenden ro de een aantal exemplaren ml, maar wo
le hone aan dok moeten gooien on in «o snol mogelijk tempo

van flcee «oer belangrijke brochure aan e on ieder dl o h
roof he<ft te vorkopen.

. . _ grot^ bol«nir -die A» vorkoop vm« é<m^ broohuro
»ordt t»n een ieder die deze brochure verkoopt 2PUHTBH tooge-

'! ^ ' .v • : . - . - ! ; ' - . . • .
r- puntenvoraaJiolftron en r«glHtrateuren van het 5-mapn denplan dook
bi.-' duo a<-n.

Kec» b« elke uiting - f-MJ elke colt>orta«otocht ot) al Jo avonden
i» brochure mee en verkoop hen in maasa oplaag» H ! !

f o kunnen over do geldactie nog niets bekend maken daar dos o
noch te kort loopt om «r al resultaten van te mogen verwachten.

De onkosten voor de tentoonstelling beginnen reeds grotere vor-
men aan te nemen on wanneer er op het punt vmn voorbereiding voor do-
*o tentoonstelling geen vertraging wil komcn,flan eulloa wo in m»cr
aa cl tempo over geld moeten kunnen b e schikken, du 0 gold op t •,ƒ<&.
In verband met voorstellen die er uit de afdelingen c$n gokopcft l» er
bc9lotcn.dat ook voor het goldophalen een aantal punten «al. word «n. -
toogckond.dio tn, <Je:%|rllin« voor het Vmaamdonixl» aullon mectollo».
Voor olko op«ohftald* fcL.0,25 \f ! * r V
2E. ~®* -—- ' ' ' • " " • 'v' X' ' • • - '

ÖB ÏBirrOOKSTEIXIH G ! ! « ^ . }
' " - * - -

a poe d on-kr«cht kunnen verzamelen op te ««adwi
'• -' J. H en r ar • ' • \ ' •

Schouw et rap t l?
Nieuwendaaj.

W at «r allemaal gevraagd wordt! • ! • »
In do eerste plaats dus Inhoud van do gebruikte bo0kofe,Vftneer die

niet in" orde is, daarbij vermelding van lottorlitke tekst, In »elk J*«?
gedrukt ryordor schri^rer ,blad«y en tiJol van dat betreffende boek. *
Ook te controleren do OP votl scholen gebruikt o dictaten v«a lor«roA«
Md do dol Ing over gebruik van verouderde bookon-mot bericht over • ven»
tuclc staat van ontbinding waarin «ij vork eren, '
Modcdoling over mond cl ing c uitspraak van leraar, liefst met s0hrifto$fc»
'ko gotuigcnvorimaringcn van enige leerlingen tor c on rol t>.
On domoor at i ach optroren op do scholen o. a. in verband mot de ftohool»-

, op dé schol on in welk verband dan ook on in
43Ök(bozoTlfin^atijd) lie^athnet vermei dinp van het resultaat.

er om dit zijn aaScen duo 'on ha»*st hebben on on«e algehele anndecht
en «POT bil het^ nodig is je goed de algehele adturtie Ito



2'
rcaliaoron ̂ a^k zijn sommogc toestanden al zover ga*>nd ingeburgerd
dat do mcnsdr er nie» eens moer opletten.

DE actie voor de havenarbeiders gaat binnenkort een belangrijk
hoogtepunt tegemoet on *ij sullen overal waar dat mogelijk la en op
üo uitgebreid mogelijke manier doze actio moeten ondersteunen er
mag voor deze zaak ona geen moeite teveel eljn.

STEUN DE HAVENARB5IIDBRS! ! ! !

De berichten over de artanö van ^e actie In r'e afdelingen moeten
voor de volgende VUUPPIJTL uitcrlilk binnen zijn op:
Maandag 21 Haart bij het soc.rctarlapt.



22 Februari 50
B 78800
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Anti-Kdlitairlstiach«
propaganda.

oo 74022

Y B R T H Q .ü W B L IJ K«

Baar aanleiding van tTw schrijven van 18,11.1949» no I-1538/
49 moge ik TT het volgende berichten»

Omstreeks 11 November 1949 hing op het aanplskbord in d»
vestibule van het !fonte»sori-Lyceum aan de tJtreehtssweg 2 t«
d« Bilt, «en courantenkttipael,» Hierin werd afbrekende critiek
uitboetend ép de voorstellen der ronde-tafel conferentie te
«a-Gravanhege, vooral «et betrekking tot het gedane voorstel
of genomen besluit om de soldij der T*H.I»-troepen ten laste
te doen komen van de Staat der Nederlanden* Ook het optreden
der Reder land se troepen in Indonesië werd beoritisecurd*

Op een wekelijkse schoolvergadering van docenten en leer-
lingen, die onder leXLing staat van Drs. E.J. Jordan, reotor
van het Lyoeisa, werd door een der leerlingen gevraagd of het
Juist was, dat op de school anti-militairlstiache propaganda
werd gevoerd, doelende op genoemd krantenfcnipael* Dra. Jordan,
die beweerde hiervan niets te weten, gaf onmiddellijk opdracht
het knipsel te verwijderen en bepaalde, dat voortaan alle bo-
ken&aakingea en mededelingen aan hem ter inzage ooesten worden
verstrekt, en alleen met zijn goedkeuring mochten worden op-
gehangen*

Het is niet bekend geworden «ie het bewuate knipsel heeft
opgehangen, terwijl ook niet is gebleken, dat het bestuur van
genoemd Lyoeura in bovenbedoelde aangelegenheid was betrokken*

HKT HOOFD YAH SE UIERS?
namens deze:

de Heer Hoofd Sectie Q2 B
Hoofdkwartier ven de Oenerale Staf
Prinses Jullanakazerne
te



Betreft! Ant i-militair ist isahe propaganda. --'""""";,'- «*•
~^

Antwoord op verzoek Mo 74022; d. d. 9
December 1949,doorgegeven door I.D. Zeist,

C

27 JAN. 1950

Met betrekking tot de mededeling dat em-
atreeks 11 .November 1949 in het lïontepaor i-Lyceum te Be
Bilt aanplakbiljetten zouden zi|n omgehangen met eed aait i -
militairistisGh.e at rekking, kan, na gedaan onderzoek, dezer-
zi jds het volgen.de worden gerapporteerd!

Op het a«npl»kbo.rd,aarrKez.ig in de vestibule vas het
gebouw TJtrechtae-aeg JHÖ 2 te "De Bilt, waar in genaamd Lya-eum
gevestigd is eja iBiapap algemene beken<lB»kinge:a plegen te
worden opgeiLang-^jkeef t blijkbaar omstreaka 11
1949 een kraat^iöaiipfl-el ge.ha«igea. In dit
iserd «sfbrekaseié* aar 1% tak uit^aaaf end op- de
debatten, der roRSe-töit^L aa^e-rentie te ra-Sraveïï-3aetge 'ém.
wel bepaaldelijk öre-t fe^tJDakfelfig; tot het ge-dsae Treioirstel
of genomeia. b^aï&tt ójap 4e *»1414 der" T.H. I.* tos laste te
doen komen va» d.e fiÉÉf. «W^r Seêerlanden. Oofc .itói 'fce*. ml
litaire optredié® &&x IpdeaflajcidBe troepen in Indonesië be-
critiseerd".

Op e«sa der wekeXijkse ^ch&QlTergaderingeïï va:» docen-
ten en leeïlinge^geltttdes <an<ier leiding

geateldl af
•werd gejmakt TCÏÊS^ he4 «mti^mtlitatirifime, hiermede doelende
op het krajnt eiïlcmipsel boven bedeeld'. Drs J0rda-ö,die volgeïè
zijn zeggen niet op de hoogte waa van de betreffez6de medéJ
deling of prop«g»Etd'a op het aan.plakbord,gaf onverwijld op»
dracht deze daarvan te verwijderen, ffij bepaalde v^irder,
dat in de toekomst alle bekendis» kingen e« med edel ing en r al-
vorens dese te beatemder piLaa-tae ter algemene keEEKianeniiïïig-
zoaden -worden apg-eEu»tigen,»«ö hém ter inzage zotidlen worden
verstrekt en niet dan met aijin goedkeuring aldaar ffloarhteii
wo,rd'e3St opgehangen.

Hiertegen werden, geen bezwaren naar voren gebracht.
Door wie bedoel* krantenknipsel werd opgehangen is, ook ter
vergadering boven bedoeld; niet gebleken.

Uit niets is gebleken dat het Be a. tuur van genoemd
Lyceum in boven feeda'elde aesgelegenheid is gemoeid gewor-
den ."Einde.*

Be BiltUae Januari 1950.



VERKLARING
„Temidden van dit wonderlijke, beangstigende tijdsbestek heeft een groep jonge men-
sen ons hier bijeen geroepen, om te overleggen of we met de krachten van het onder-
mis, met onze boeken, met onze woorden en. mét onze gedachten iets vermogen
tegenover de kanonnen en de vliegtuigen, Aan de ene kant de ontzettende machten
van de vernietiging, de onafzienbare legers. Aan de andere kant 'de liefdevolle zorg
voor het opgroeiende geslacht; het dagelijks herhaalde -prachtige opvoedingswerk dat
in al onze schoten de toekomst voorbereidt. Allen hebben we met vreugde aan deze
oproep gehoor gegeven. Want inderdaad het issnu dat we ons bezinnen moeten, niet
wanneer de oorlog voor de deur staat — dan is het te laat. Het gaat om onze kin-
deren, om het volgende geslacht, om de toekomst der mensheid."

Met deze woorden leidde prof. Minnaart, Hoogleraar te Utrecht, het Congres Onderwijs-Vrede in, dat op
12 en 13 November j.l. te Amsterdam werd gehouden. Het was een roep om bezinning en besef van ver-
antwoordelijkheid. Een ernstige aansporing voor ons — studenten en scholieren, professoren, leraren en
onderwijzers — ons bewust te zijn van de positie, die ons onderwijs in het maatschappelijk leven inneemt.
Evenzeer echter, waren alle congressisten van mening, dat het vraagstuk van oorlog en vrede voor het
onderwijs er een is van zjjn of niet zijn. De intensiteit van de huidige oorlogvoering, het gebruik van
steeds verschrikkelijker wapenen, laat het onderwijs niet onaangetast. Integendeel, het is voor ons, onder-
wijs, waaraan wij allen dagelijks onze beste krachten wijden of waar wij kennis vergaren en ons inzicht
verdiepen voor onze komende taak in de maatschappij, een* bedreiging. Daarom is de zaak van de vrede
speciaal ook een zaak van het onderwijs. Op grond van onze verantwoordelijkheid als onderwijs-mensen
kunnen wij ons niet isoleren van de gebeurtenissen, die zich om ons heen voltrekken.
Met verontrusting hebben wij allen dan ook kennis genomen van de stijging van de internationale span-
ningen en d«^ zich ontplooiende bewapeningswedloop die deze spanningen voedt en tot vernietigende
ontlading dreigt te brengen. Wij achten het onze plicht - - gedragen door de mening van ons Congres —
nogmaals tegen deze noodlottige ontwikkelingsgang te waarschuwen. Het is, zoals een hoogleraar het op
ons Congres uitdrukte: „Veiligheid b niet te bereiken door een bewapeningswedloop, maar door het
treffen van internationale overeenkomsten". Wij kunnen van dit standpunt uitgaande volkomen begrijpen,
dat velen in den lande zich afvragen of medewerking aan deze bewapeningswedloop gerechtvaardigd is
of niot. Deze zo bij uitstek principiële vraag dringt zich vooral op nu binnenkort Amerikaanse wapens naar
Nederland verscheept zullen worden. Velen hebben voor zichzelf reeds het antwoord op deze vraag gege-
ven en besloten niet aan deze bewapening mede te we rken. Havenarbeiders te Rotterdam, Amsterdam en
Zaandam hebben het besluit genomen de wapens, die binnenkort in ons land aan zullen komen, niet te
lossen. Zij zien dit als de consequentie van hun vrcdesstreven. Een besluit, dat zeker getuigt van een prin-
cipiële houding en waarmede wij onze instemming betuigen.
De opvoering van de bewapening zal in belangrijke m at* beslissen over de toekomst van ons onderwijs. Wie
heeft van de vernietigende invloed van het militarisme op de cultuur meer getuigd dan dr C. P. Gunning,
Rector van het Amsterdams-Lyceum, toen hy tijdens ons Congres zeide:

„Onze tnnk en roeping is, deze schat dwefuwen, onze Nederlandse cultuur, als een
brandende fakkel aan jongeren door te g<-ren. Ook unj staan en vallen als volk met
rfrrr rultuvrm-rrilrarht. En wat wij in deze hmvcrtntfwckkcnde tijd bovenal moeten
beseffen is, hoe elke oorlog, ook reeds een oorlogst <*>rb<-rcidiny. deze cultuurover-
dracht belemmert, dooft, ja zelfs onmogelijk maakt."

En wanneer wij het verband tussen oorlogsvoorbereiding en culturele ontwikkeling zo nauw gelegd zien,
kunnen wij niet anders dan aan allen, die bij ons onderwijs betrokken zijn of op cultureel of wetenschap-
pelijk gebied werkzaam zijn, vragen zich de draagwijdte van de aanvoer van zeer grote hoeveelheden
oorlogsmateriaal bewust te zijn. Wij doen een beroep op U allen in woord en geschrift — in navolging van
zeer vooraanstaande wetenschapsmensen als o.a. Prof. Einstein en dr Chishold — tegen deze bewapenings-
wedloop stelling te nemen en deze kwestie te bespreken in schoolparlementen, studentenbijeenkomsten,
leraarvergaderingen en oudercommissies.

„COMITÉ ONDERWIJS-VREDE"
Seceretariaat: Vrolikstraat 313 u

• Anuterdflro-O.



U t T T E E X S E L
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Het congres ̂ Ondervdjjs-'Vrede" zou de Organisatie van Pro-
gressieve Studerende Jeugd kunnen dienen voor het uitbreiden van
haar propaganda onder middelbare scholieren en studenten. Wat de
laatste groep betreft is de CUP.S-J» er tot heden nog steeds niet
in geslaagd om in de studenten-wereld vaste voet te krijgen* Als
nieuwbakken lid van de Internationale Inie van Studenten (I.U.S.)
is de O.PoS.J» min of meer aan haar standing verplicht om zich in
die richting verder in te spannen.» Het laat zich aanzienj dat de
propaganda in de naaste toekomst niet nadrukkelijk zal worden ge-
voerd door de O.P*S.,J*? omdat men bevreesd is. dat het resultaat
dan reeds bi;j voorbaat' averechts zal blijken te zijn. Ook hier
zal gestreefd worden naar neenheid"c Geschriften, uitgegeven door
de I.U.S- voornoemdj moeten deze wervingsacties ondersteunene Het
zi3n oem, de bladen nWoi'ld Student_NejisR en '̂ Die Welt jug endu .

" *""" ..... ""~ "

^

gz.1-



MINISTERIE ¥AN
B5HNENLAOTKSE ZAKB»

Hb.: B740S2 III l/h 3

Oud,: antl-mll. propaganda.

's-Gravenhage, 9 December 1949

n.a.v schr van Gen. Staf 74022 z.Go

V, E R T f i O Ü W B L I ^ K

Hiermede mo^e Ik U beriohten, dat een mededeling werd ont-
vangen, dat op of omstreeks 11 November 1949 in het Monteasori-
Lyceum te Zeist aanplakbiljetten waren opgehangen met een anti-
militalrisehe totrekking»

Ik noge U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen mat
de Inhoud vaa da bedoelde biljetten» waarbij ik gaarne zal ver-
nemen van welke partij of organisatie deze zijn uitgegeven.

Indien U bekend mocht zijn of bij onderzoek bekend mooht
worden door welke personen de biljetten in genoemd gebouw zijn
opgehangen, alsmede of zulks is geschied met goedvinden van het
bestuur van genoemd Lyceum, zal ik het op prijs stellen daarmede
in keaaifi t* word«n gestald.

Het Hoofd van de Dienst
namens

c

De H»«r Commissaris van Politie
te



MINISTERIE VAN OORLOG

HOOFDKWARTIER VAN m

GENERALE STAP.

SEOTIE G 2 B»

No. 1-1538/49 VERTROUWELIJK.

Bijlagen : —

Onderwerp: Anti-qiilitairisme,

1s-Gravenhage, 18 November 1949,

Voldoe

Ter "bevestiging van een onderhoud met Uw
Hr.Smit, moge ik U berichten, dat uit betrouw-
bare bron werd vernomen, dat in het Montesaori-
Lyceum te Zeist aanplakbiljetten waren opgehangen
met een anti-militairistische strekking, waar-
van de aard niex verder bekend (datum van waar-
neming 11 November 1949.)

Alhoewel het redelijk vermoeden bestaat,
dat bedoelde biljetten in verband dienen te wor-
den gebracht met het op 12 en 13 November 1949
te Amsterdam gehouden congres "Onderwijs-Vrede",
zou het mij aangenaam zijn van U terzake enige
nadere bijzonderheden, als besproken, te mogen
ontvangen.

typ:DB.
coll:\T HOOFD SECTIE G 2 B,De Luitenant-Kolonel,

Hoofd B.V.D.
Javastraat 68,
'a-G R A V E N H A G E.
t/a Hr.Smit.



VERTROUWELIJK

Datum: 2Verbinding: 19
C/2 no. 994 '49 OPSJ
Onderwerp: Vergadering van de Organisatieraad ABT"' O, £0, S7. J..

gehouden op 17-9-49 Te Amsterdam, Spuistraat 262.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

Aanvang ten 14.40 uur, einde ten 18 uur.
Na hun reis naar Budapest waren JOHAN FBEDEBIK WOLPF en

/̂ ICLAABTJE DE JONG weer op deze vergadering aanwezig. Verder
aren er:
TEE SMÜLDEES
LSE MÜLDEE
.ÜCAS DE JONG
ATBIEN BULTJE
IE NOEDHOLT
'HEODOEE JOHAN HENSAE, geb. 2-11-23.
In de eerste plaats gaf Smulders een uitgebreid verslag

over het werk van het Initiatiefcomité voor het Vredescongres,
hetgeen uiteindelijk culmineerde in de financiële kwestie.
Volgens Peter Smulders is het van het grootste belang dat op
onopvallende manier met de steunlijsten wordt gewerkt. Tevens
is het noodzakelijk dat het optreden bij de jongere leden niet
ontaart in een "rovertje"-spelen, daar de OPSJ alleen achter
ie schermen werkt en het initiatief evenals de leiding in
landen houdt. Zeer uitvoerig werd op dit laatste punt inge-
gaan en er zal danook op het weekend van 24-25 September '49
aan de jongere leden nader duidelijk worden gemaakt wat de
bedoeling is.
Johan Frederik Wolff gaf te kennen dat het van het grootste

belang is alle aandacht te wijden aan het a.s. Vredescongres
en hij onderstreepte hierbij nog eens duidelijk dat men alle
seotarisme moest laten varen en desnoods "burgerlijk" moet
gaan doen. Na het congres is er weer gelegenheid om zo eens
verschillende "stunten" uit te halen, aldus Wolff.
Er werd nog gezegd door Wolff, dat Zondagmiddag 18-9-49

geen leden van de OPSJ op het Eembrandtplein mochten zijn
in verband met de te houden vergadering in "De Kroon" (zie
rapport C/2 no 995'49 dd 29-9-49).



Verb.19- dat urn: 2 9-9-4-9
.A/2-993'49 QPSJ

Secretariaat: Else Mulder
Courbetstraat
Amsterdam Z,

35'

Amsterdam, 15 September '4-9,

'Aan alle leden van de Q.P.S.J.

Beate Vrienden,

aijn om* Na de Jofele'zomerkampen en de ledeüvergade-
He «eer mst het 0.P,S,J,-werk gestart zijn, Haar «e
voor d» komende maanden hebben besproken, trekken «e

£
houden we een "\5^ Soi^Vr'ötLJBf19^ A

Jeusdhérberg J^Jöfc^f IVWU\
(ten B. vaa

,„ .̂  s komt' er, na
kfiö ka bonta' avond, «én -
>**..........sssssstttt!

;<jede lezingen:
tuderenden over KUNSTENAAR ES MAATSCHAPPIJ

SLiB.S.flrs en Gymnasiasten over ATOOMENERGIE door Ben Polak*
.,iivjpi0ieevlingaa ook over de ATOOMENERGIE.

is niet van el»s-
"boveiï een betaald

n, dus geef Je
elk geval voor
«Ider. Courbet«
; De koste» van

Jn /«O,90, daarbij komt
de feptlftü-els voor de mensen die met de trein gaan. Bik
' - ^ct-aog in zijn afdeling bekend op welke tijden

,_.. «A tatfelnere uit-aun-flaats vertrekken.
Dus geef Je meteen op l!!!!!!!
Op 2 Ootober de internationale vredesdag zullen overal demonatra- '
ties en bijeenkomsten gehouden worden langs de graven van de &**!"-
leaan. 'e'avonds zullen er waarschijnlijk vredesvuren komen. Wc
wij O.P.S.J.ers zullen deelnemen aan al dezse demonstraties. »«ag
aas Je afdelingabeattrur bijzonderheden hierover,#Lj hebben oontaot
l de plaatselijke vredesoomlt^'s. ~..H«
ft-j 'willen laten zien, dat de studerende jeugd in Nederland vrede
wil, en dat zij het hare zal bijdragen om de vredeswil van de fceie
Nederlandse jeugd te versterken, om de oorlogsstemming, die per
slot nodig is otii een oorlog te kunnen beginnen de kop in te aru«*»fl'
té «ullto tonen, dat wij ons bewust zijn, wat het lid zijn van üe
W.P.D.Ï. betekent.
Trienden tot ziens op ons weekend !

Dagelijkse Leiding O.P.S.J.



\» V:

UITTREKSEL

Voor OD..1341 : Naam Q.g.S,J.-a.cties,.

Origineel in .Q.Ö.....1.13.6 Naam ,...P..?.S. J.-vergaderingen.

Volgnr Ag.nn 69466 Aard van het stuk .¥<>?&.DaS.Leiding der pPSJ,

Afz Verb.,19 Datum 8.9.49.

Vergadering van de Dagelijkse -L-eiding der O.f.S.tT.
met enkele bestuursleden van de afdelingen Utrecht
en 't Gooi op 2.9.49 te Amsterdam, Spuistraat 26S.

Voor wat betreft de anti-oorlogspropaganda kan worden
gemeld, dat ELSE MULDER hierin de taak van Lucas de Jong
heeft overgenoann, daar laatstgenoemde candidaatsexamen
Geneeskunde moet doen..

Uitgetrokken door .G... Afd./Sectie M13....4.13.* Datum .....Sl•.1.°:.'.49.'

Op aanwijzing van

5074 - '48



J) J ioe-géz/9-7-49
COMITÉ VOOR WERELDJEUGDFETIVAL EN CONGRES IN BUDAPE3T lAÜP iSJS'4"9 OPSJ •
Secf. Marcus Bakker,
Spuistraat 262
Amsterdam.
B * - - ' 12JUU1949Beste vrienden, ' . ,

t '* '"' 'iOmtrent het programma vun het Festival in Budapest bracht ei Mejjjr&ag het
volgend naar voreni '

l, CULTUREEL PROGRAMMA
a* nationaal programma.: iedere delegatie geeft iets tenbestet zang,

dans, muziek enz.
b« wedstrijden voor volkszang en dans
o* wedstrijden voor muziek en dana
d« films» De beste films van de verschillende landen worden vertoond*

3» LEZINGEN EN DISCUSSIES; Uitwisselen van ervaringen tussen de jeugd der
verschillende landen.

3» EXCURSIES NAAR EK BEZOEKEN AANihistorisons bezienswaardigheden in en
om Budapest, opbouwwerken, fabrieken, clubs e»d«
4« SPORT;

a» tiende zomerspelenfeeat v*d« universiteiten v*d, wereld.
b<, allerlei sportwedstrijden
o« massale sportbeoefening als recreatie
d« andere gebeurtenissen met vliegtuigen en canons

5« MASSALE MANIFESTATIES
6, KAMPVUUR EN MASSADAHSEM
7* INTERNATIQMALE TENTOONSTELLING EN BA2AR

Enkele van deze programmapunten behoeven voorbereiding door de Ned«groep»
We moeten ca. l uur vullen met een nationaal programma en willen proberen
het volgende voor te bereiden:
I- Gedicht dat in ca« 10 talen wordt voorgedragen; ca. tien mensen naast

elkaar, die ombeurt bij hetzelfde gebaar dezelfde regel in een andere
taal zeggen.

II» Groepje zangers en instrumentbespelers, dat .eenige oud- en nieuw
Hollandse liedjes ten beste geeft

III. Groep Volksdansers»

Ad» Ie b,c, Ook als solist kun je aan deae wedstrijden deelnemen, met wat
voor nummertje BOU je eventueel kunnen optreden?

Ad* I*d, Er zijn speciale foto-, film, en ̂ «x*Mtatxt£it*x posterwedstrlj-
den georganiseerd door I*U*S« voor studenten* Bij aanvrage kun
je daarover nadere bijzonderheden krijgen»
AanAd. IV, a, Aan welke van de volgende sportwedstrijden wens je deel te nemen?
Voetbal, Basketball, Volleyb&ll, Athletisk, zwemmen, tennis,
worstelen, boxen, ping-^>ong, of schaken*

Ad« VII. Wie kan voorwerpen als handwerk, houtsnijwerk, foto* a of ieta
anders afstaan voor de internationale bazar, welks opbrengst
het festival ten goede komt?

Geef je je voor een van deze puntsn op, doe dat dan p*o« aan bovenstaand
adres, zodat we een overzicht kunnen krijgen van de prestaties van onze
delegatie*
Ook vernemen wij graag wat je beschikbaar hebt voor ds internationale baaar,
Horen we spoedig iets?

Vriendelijke groeten
Namens het Budapestcomite 1949

Weg, Else Mulder

O Q P Y



COMITÉ VOOR WSRELDJEUBDFESTIVAL EK CONGRES IN BOEDAPEST 1949

Seor. Marcua Bakker,
Spuistraat 363
Amsterdam»

Verzoeke onderstaande vragen per omgaande ingevuld retour te zenden
aan bovenstaand adres»

I. Naam 3. Voornamen Geal.

3. Adres (ev. tel.)

3. Geboortedatum 4 Geboorteplaats
5. Nationaliteit 6. Datum afgifte pas

Gemeenteï

7. Ho. Paspport 8. Vervaldatum pas.

9. JaugdorganisatieJ
Adre s hoofdbestuur
Functies in deze organisatie

10. Beroep
lid Vakbeweging, welke?

11.Reeds eerder in Hongarije geweest?
Wanneer Voor welk doel?

12.Heb je vrienden of beksnden in Hongarije?
Namen en adressen hiervan.

13,Van welke reismogelijklieid wens je eventueel gebruik ta maken?
a. Geheel per trein op eigen kosten
b. reiagelegeheid nader aan te geven door het Comité met zo

min mogelijk kosten.
o. Liften,

14.Welke referenties kun je opgevenï organisaties, bestuurders van
organisaties of verenigingaa.

15,Kunnen we je een lijst doen toekomen, bestemd voor het ophalen
van gelden voor de Ned. en Indonesische gedelegeerden naar het
Wereldjeugdcongres?

Datum

Handtekening,

Nadere bijzonderheden:

S . V . P . D U I D E L I J K I N V U L L E N



Comité voor Wereldjeugdiesüval
en Wereldjengdcongres in Boedapest
Secr. Marcus BaVlcer

Spuistraat 262 - Amsterdam

In Augustus en September vindt in Boedapest hel tweede W ereldjeugd festival en -Congres plaats, dttl georganiseerd
wordt door d* 52 milltoen leden tellende Wereld Federatie van Democratische Jeugd. Nederland Itun hierheen ver-
tegenwoordigers zenden en wij zijn van mening dat ons land inderdaad op dit Congres zo goed mogelijk vertegen-
woordigd moet ütjn. Daarom wekken wij ieder op. or> deze lijst in te teltenen en zodoende *r aan mee te werken,
dat het voor rets- en verblijF benodigde bedrag bijeenkomt.

Het Nederlands Wereldjeutjdcomité

NAAM BliUKAG NAAM



Volgn"

12 JUU1949<

, t ver u. i y ua i .
fX, f A/2 713'49 OPSJ

O R G A N I S A T I E V O Q__R P R O G R E S S I E V E
S T U D E R E N D E J E U G D

Beste vrienden,

Mat eer. vaart j e stomen we naar de rapport sn, de overgand^éyJde eind
examens toe, en al onze energie spuien we dan ook op proefwerken en eina- ;|
examens zonder einde. We hebben een Q.PoSoJ . schooljaar achfcer da rug, we
in we è-llaaidttl bepaalde taken voor onze organisatie ten uitvoer hebben
bracht»

De O»P.S»J, is het laatste jaur aanmerkelijk gegroeid en daarin hebbi
we allemaal ons aandeel gehad* De O»P.S,J» gaf al haar krachten aan de op»!
roep van de Wereld Federatie van Democratische Jeugd:

«Voorwaarts voor een blijvende vrede en een geluk1/i ge toekomst
voor ds volkeren,"

In Augustus en September zal het grote wereldjeugdf estival- en congrljj
in Boedapest gehouden worden» Dan zullen de werkende en studerende jonger-T
over de gehele wereld demonstreren voor de vrede. Zij zullen een garantie
de volkeren geven voor het inspannen van al hun krachten voor het behoud
die vrede.

Natuurlijk zal hst voor ons niet mogelijk zijn, hier veel mensen heen''"
te laten gaan» Muur daartegenover zullen we ook in Nederland de studerende
jeugd bijeen laten komen* Wij zullen in onze kauBjE8xxg«*itxgcx Zomerkampen
getuigen van ds verbondenheid met de jeugd, die in Boedapest zal zijn* We
zullen een week of langer bij elkaar zijn met al onze vrienden uit de 0«P«
S,J» Wö zullen daar naast alle prettige dingen, die natuurlijk aan ean 0»P*
S»J.kamp verbonden zijn, de gelegenheid hebben om nieuwe vrienden te
ora te praten over al datgene, waar we het volgend schooljaar voor aa.n de
slag gaan.

Nadere bijzonderheden omtrent de zomerkampen kun je in de •»xx«««tx!
kampconvocatie lezen. Opgeven kun je je bij A»Harmsen - Ie Atjehatraat
41 hs, - Amsterdam*

Natuurlijk zal geen van jullie dit belangrijke contact met alle ledeBff
van de O*P.B.J» willen missen» Op naar LheeJj Het trefpunt van de progreflf|
sieve studerende jeugd van Nederland»

Voor een zeer klein aantal 0*P.S«J,ers aal het mogelijk zijn om naar
Boedapest te gaan* W i j zullen zelf hst geld bij elkaar moeten 'brengen voor-1
een of meerdere gedelegeerden naar hetCongres, dat begin September gehoude||
wordt, en waar afgevaardigden van alle bij de W.F,D,Y* aangesloten organ:'
ties bijeen aullen komen om het werk en de strijd voor hst volgende jaar
te bespreken» Daarvoor komen leze week de steunlijsten in je afdeling.Julll
begrijpen het belang ervan, we rekenen er op» dat jullie je allemaal krach!)
tig zult inspannen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen* |

Van 14-30 Augustus wordt het festival, het grote wereld jeugdfeest-in>
Boedapest gehouden. Voor degenep die f l* 185,— kunnen storten t* n .v* Ma reus!
Bakker - Spuistraat 363 - Amsterdam voor de festival deelname, wordt" een ;;
goedkope reiagelegenheid öezooht,, Hebben jullie dat niet of minder, stel je:,

Tdan in verbinding met Else Mulder - Courbetstraat 35 - Amsterdam, dan kri;H|
'l*gen jullie binnen een week te horen of er alsnog een mogelijkheid ia» om

een aantal O, P. S. J«era mee naar het festival te sturen«
Aangezien de kans «pxaLaKxaoautx tot deelname natuurlijk erg gering la,

raden we jullie in ieder geval aan je vast voor het Zomerkamp op te geven»
Bovendien is de vertrektijd voor de festivaldeelnemers,pas na de eerste
in Augustus»

Vrienden nog een paar weken hard aan de slag met de steunlijsten voor
onze delegatie in Boedapest» De beste werker wacht;

* S t orai * van 11 j a Eharenburg.
of een boek naar keuze^ Andere goede werkers ontvangen fotouitgaven over
Hongarije en haar jeugd*

JLJIi

Tot ziens in de ZomerkampenJJ

Dagelijkse Leiding O, p, S, J,
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Waardering bericht: idem
Tevens bericht gezonden aan: I.D.'s Amsterdam en Haarlem

-n.

Vrijdagmiddag, 3 Juli '49, gaat in iiet theater "Rialto"
te Amsterdam de première van dé fila "Eet IJaeren &ordijnH.
Tezelfder tijd wordt deze film tevens vertoond in Haarlem.

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd, in
samenwerking met de Vereniging "Nederland-tJSSR" heeft het
plan een hevige rel in beide plaatsen te gaan veroorzaken.
Op het programma staat: ' . -• ,
1. Het inslaan van • de ruiten vten het jtheater "itialto" te

Amsterdam. • • • ' ; < • •
2. Het gooien met s t inkbommen (zwavelwaterstof) in beide

theaters. ;.
3. Het gooien niét ' zïi tftj vernietiging, vjsa het

project iescherm t n - b è i d e theaters5.'
Het gooien in de zaal met ammoniak: en ' zoutzuur ter ver-
kri jging van salmis knevels, eveneens in beide theaters,
Het gooien met t%er,<- vanaf , het' d^icjpaja het Bialtotheater

-"—r ------- ..... """^^ 't ^ ~~'- ' - - * * -_- •_
Het in punt 5 genoatfliM/wQxdt mogQ)Li|jk geaiaÈkt daar achter
het Bialto-theatei 'eeii l^zer van."3^i,^#fea^iïeidw woont en
men hoopt nu via „dit hiiiajtiet de| vaii het Hialtothsateï
te kunaen bereiken. ^ *,;,' 1 1 - ^ . i

6. 'Aan de mensen dié een af f iohe %&$ ,^9- '*'&$&& hebben.iróor •
bovengenoemde fi|m aal 'd«'''iii^<^|É|'ijiji'ê:-;-^tè«m gedaan, dat
het beter voor he.p.ia he^|g^f4i|^-.%^;.:Teiïfljderen. döéit''.' ",
z i j anders da kari'^ lopen,' cfe%-fc s^^e^^/'irf'as" over de
ruiten itri^gen. s> *

Baar deze mededeling uit TJ«alo1?J|ia 'fc&iüg
afkomstig is, word* dyiagéftö 'vtf^lfiww^d» ^Ö11̂ ^ "tact te.
gebruiken ia verljaifei ^t t « f e ê n 1 | ^ f a ^ f e f t ^os^Amstei-dam' t a
Haarlem.
vanwaar da

Het geheel
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"ten opzichte van, andure landen en volkeren"* " *-*
Do kaderconferentie besloot een commissie te benoemen, "diel

"een ondorfoek cal instellen naar cle^e Ieerboeken3 alsmede naar J
"voor de vrede schadelijke p:r-or>aganda in het kader van het Neder-

onder-wij s;' i soorotaris L,_do Jong., Admiralengraoht 96-1,

^ )UL̂ __
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ff'

Verslag van een bezoek aan Drs Brummelkamp,
Weesperzijde 29 te Amsterdam, door

iLUCAS DE JONG en
JOHAN BAEENDREGT,. geb. te Nieuwerkerk

(2) 17-9-20, wonende Oudegracht 417 te Utrecht,
voorzitter van de anti-oorlo^
commissie der O.P.S.J. l Vefano /

lfo/3

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

ex»

Aangevraagd was een bezoek aan Prof, Brummelkamp, doch
het bleek dat Lucas de Jong hiermede een fout had begaan,
daar de heer Brummelkamp (een der schrijvers van het aard-
rijkskunde boeTc3ê~Tvan~~Brlïmmelkamp en Fahrenfort) doctorandus
is; de heer Fahrenfort is professor.
De twee bovengenoemde leden der anti-oorlogspropaganda-

commissie der O.P.S.J. verkeerden in de veronderstelling,
dat de heer Brummelkamp rechts georiënteerd zou zijn.
Het onderhoud verliep echter anders dan verwacht was.
De voorzitter hield een korte inleiding, waarin hij Drs

Brummelkamp de vraag stelde of hij in zijn aar dr i j ks kunde -
boekje wel geheel objectief geweest was, speciaal ten op-
zichte van Eusland.
De heer Brummelkamp zeide dat hij voor zijn gevoelen wel

degelijk een objectieve houding in zijn boekje had aange-
nomen, maar zo zeide hij verder: "Wanneer de heer De Jong
mij betere statistieken uit de Sovjet Unie kan verschaffen,
dan ben ik bereid deze in mijn boekje op te nemen".
Drs Brummelkamp, die nu ging begrijpen met wie hij te

maken had, vertelde verder, dat zijn kennissen hem voor een
saloncommunist versleten en daarom vond hij het des te meer
jammer dat hij in "De Waarheid" zo was aangevallen door
Hans Kannen, die enige tijd geleden een artikel in "De
Waarheid" had geschreven tegen het gewraakte aardrijks-
kunde boekje. Prof. Fahrenfort heeft hierop een tegenpubli-
catie gedaan, waarop weer een artikel gevolgd is van
Gerrit Harmsen.
Drs Brummelkamp merkte op, dat hij geabonneerd was op

verschillende Russische blaadjes, o.a. "The Eussian Economie
News" Maar, zo zeide hij, deze geschriften verschaffen mij
niet voldoende gegevens om mijn aardrijkskundeboekje te
herzien, ofschoon mijn objectiviteit zover reikt, dat in
plaats van de afbeelding van een Kirgies met een kluif in
de druk van 1928 in de plaats zijn gekomen afbeeldingen
van wolkenkrabbers en tractoren in de druk van 1948.

In het verdere gesprek merkte Drs Brummelkamp nog op,
dat hij het communisme prachtig vond voor Rusland, maar
niet geschikt voor Nederland. Ook vertelde hij, dat de
Nederlandse'communisten zo kwaad werden wanneer je vertelde
dat in Rusland lang niet alle velden met tractoren werden
bewerkt, maar dat er ook nog veel handenarbeid werd verricht.
Dit vond hij van de Nederlandse communisten een stom stand-
punt.

-2-
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Het onderhoud was ten 18.50 uur afgelopen, waarna Lucas
de Jong aan de voorzitter de sleutel gaf van het perceel
Spuistraat 262, waar nog een commissievergadering gehouden
zou worden van de anti-oorlogspropagandacommissie der OPSJ.

Genoemde vergadering begon om 19.45 uur.
Aanwezig ,waren>m>iLj'ri>

T.J. BARENDREGTvoorzitter,
X l,LUCAS DE JONG

4&.J

C . )*|JO WA GENAAS,
» i HANS TEN HAGE,
XlCOH BE JONG
viLEO ROEST,
ZiHENNY GROENENDIJK,
K "f ELS JE DE JONG,
~§NEL VAN LITH.

De voorzitter gaf eerst een uitvoerig verslag van het be-
zoek aan Drs Brummelkamp, waarna Lucas de Jong mededeelde
dat het zijn plan was om in de eerstvolgende "Studie en
Strijd" een uitgebreid artikel over dit bezoek op de voor-
pagina te schrijven en Drs. Brummelkamp "flink zijn vet te
geven".
Hierna werd JO WAGENAAR ben^oemd als 2e secretaris van

bovengenoemde commissie.
Verder werden de werkzaamheden van de commissie uitgestip-

peld. Alle leden van de commissie moeten de diverse boeken-
lijsten van scholen opsturen naar de 2e secretaris van b. g.
oommissie en deze za}. dan uitmaken welk lid een bepaald boek
moet bewerken.

^GEZIEN:

V,
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A.M.J.V. - Het optreden naar buiten werd ook hier gekenmerkt door
het zgn, vredesoffensief en de daarmede evenwijdig lopende actie ter
bevrijding van de A.N.J.V.-ers Eric Mol, Piet Langendijk e,a. De

y eerste werd inmiddels uit zijn arrest ontslagen.
frL Onder de bemanning van Amerikaanse oorlogsbodems, welke Amsterdam

• aandeden, werd aldaar een in de Engelse taal gesteld pamflet van het
Ao~3$vJ-oV0 verspreid o.m. de- verklaring bevattend: Wij zullen de volkeren
der Sowjet-Unie nooit aanvallen. Wij wensen een blijvende vrede.

De voorbereiding ter deelneming aan het Jeugdfestival en Congres
in Budapest (Aug. en S'ept. 1949) bezorgde het Jeugdverbond hier te lande
veel werk. In Budapest verwachtten de organisatoren 200 deelnemers uit
Nederland. Gezien de vrij hoge kosten van deelneming en de deviezenmoei-
lijkheden zag het er geenszins naar uit, dat A.N.J.V., O.P.S.J., E.V.C.-
Jeugd e.a. dit aantal zouden kunnen zenden. Volgens voorlopige aanwij-
zingen zou het werkelijke aantal deelnemers uit Nederland slechts tussen
de 30 en 40 personen liggen. ' !

Het hoogtepunt der feestelijkheden in Budapest moest een dempt -stra- \ ie worden van 300.000 jeugdige deelnemers in het teken van "Wij willen '

de vrede en zulten hem verdedigen". >
Uit de Sowjet-Unie werden 500, uit Oostenrijk en Engeland elk 1ÖOO;

uit Belgi'ó 250, uit China 44 deelnemers verwacht. In Hongarije zou een
speciale postzegel worden uitgegeven om uit de opbrengst daarvan de j
jeugd van de koloniale landen in de gelegenheid te stellen het festival i
en congres bij te wonen. • l

Het gehele gebeuren kan worden gezien als.een-grootscheepse pro- l
paganda ter verbreiding van communistische ideeën onder jeugd, wat har- l
monieert met de doelstellingen van de Wereldfederatie van Democratische i
Jeugd (W..F.D.Y. ). ' /

De Hongaarse regering zou bij de uitwerking van deze plannen ook /
materiele'bijstand van andere volksdemocratische staten hebben ontvangW
Het Communistisch Informatie Bureau zal deze jeugdmanifestatie kunnen /
waarderen, omdat de Kominform-politiek er mede door ondersteund wordt./

Reeds thans worden maatregelen van organisatorische aard getroffe

voor een internationaal congres, dat het A.N.J.7. in 1950 'in ,de Hout-
rusthallen te 's-Gravenhage wil houden. /

ƒ
"*—''
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X Q^P*S°J« - Deze mantelorganisatie zette haar pogingen voort om in on-
^r/derwi jsinetellingen van uiteenlopende aard invloed op de jeugd te krij-

'£ >gen. De leiders willen hun plan " uitvoeren om controle op de leerboe-
o*j ken van de verschillende scholen uit te oefenen. Voorts beweegt de ac-

tiviteit van deze organisatie zich in anti-militaristische richting,
met dien verstande, dat zij zich daarbij laat leiden door desiderata
van communisten en communistische meelopers.

In September/October van dit jaar zou de O.P.S.J. een landelijk
congres willen organiseren. De voorbereiding schijnt echter te haperen
wegens gebrek-aan medewerking van lieden, op wie de leiding gaarne een
beroep wil doen.

In Amsterdam is momenteel de binding tussen de u.P.S.J. en de voor-
uitstrevende studenten-vereniging "Pericles" vrij nauw. Gestreefd wordt
naar een inniger contact met de W.J".D.Y.> waarvan de O.P.S.J. - zoals
bekend - lid is.

De O.P.S.J. heeft, ter bevordering van haar internationaal contact,
mede zitting in een zgn. "Boedapest-comite", met Pericles, E.V.C. en
A.N.J,V. Het werk onder d^ militairen in Indonesië' blijft de aandacht /
van deze communistisch gezinde jongeren houden.. Binnenslands heeft de
O.P.S.J. te Lhee bij Dwingelo in de jongste Juli-maand twee kaïapweken
gehouden.
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,- „. De vredescampagno vorderde ook van deze
( «i leeuwendeel harer bedrijvigheid in de afgelopen
steeds tracht de OsP^S^J- , haar contacten in de unive
v«oreld te leggen^ wat tot dusverre goen zichtbare r

i we k s n-, Kog V
rersitair^ \a uitat en ot»-^)



In de loop van September en OctobeFlsou plaatselijk propaganda
in die zin gevoerd moeten worden. Gedacht werd o.m. aan een Herman
Gorter-herdenking als inleiding op de vredesactie van het a„s„ con-
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Aanvang tea 19.1$^ ar* eih<fe.ten 22.50 uur.
< Aanwezig *waren:: - • ; . , • • • > < .

Af ALPEED LEO HAGEL, ge b. te Zeist 30-9-27, wonende Slotlaan
: 1 a t e Z e is t,
'COH^Efclg .M JA£E3, 5êe%, t^^aJerj Burg 29-4-21 en echtgenote:
DOïï1?JÏ! DB 4AaEï?-ïteJKS, £éb, te Bandjermasin 14-10-21,
wonende Kanaalweg 120 te ,Utrecht ,
ICAR3L i)E MOL,- geb. te Zuilen 5-4-32, wenenden Bandoeng-
atraat 24 3a4ö:-a te Utxeioht,
JOHAN NÏEJ/lVEEif, geb.te'^trecht 3-5-30, v/onendë Bankastraat
39b te Ut^e'i^it--; ' •'•
PIET2H VRSEIJU^D/ gebate Otjeeht|3-7-26, wonende Kenaalweg
135 te Utr'echtv- '* *<•

,' *'""-*. ' ' • - " '
• Eerst ?k.wam de financiè*le toestand van de afd. Utrecht ter
: sprake. ïHet bleek dat eï / 0,79 :in kas was, waartegenover

een schiild aan Amsterdam stond van ca. ƒ 20.
tfa-gel br-stsh-t-dc—*lhti-iEwerkhulractie'*'" te berflö". Volgens iJe

Liol had de, afd, Utrecht nu ge en ach i j n^^yan fcana^ me er _ pm pj)
deze wijze leden voor de 'ü.ï'.'S'.J'.V^te wlnnen7~wa1nT"daarvoor

SrEreuk gedaan.Trouwens,
zo zeide hi^-j in,, Amsterdam is het ongeveer hetzelfde. Daar
maken ven df huis%«,rkhuïpactle alleen de leden van de O . P . G . J
en enige svj£pathisel*e^en gebruik; er komt volstrekt geen
vreemde' eeM in de bij t V* Hl j verwachtte, dat "wanneer de huis-
werkhulpactie in Utrecht toch dóór zou gaan, er redevoeringen
te verwachten waren van de diverse directeuren van de middel-
bare Scholen, die er streng tegen in zouden gaan en op die
manier dé hele actie wel zoucfren torpederen. De Mol verwachtte
meer van acties, het beleggen van vergaderingen e.d.

Verder kwam ter sprake het houden van een weekend met de
afd. "Het Gooi" op 21 en 22-5-49, waarschijnlijk te Blaricum.

Aan NAGEL is verzocht, door het hoofdbestuur van het AKJV
"om zitting te nemen in hè t^distj^ictsbe stuur van het Aj
afd. Utrecht. Dit is"~gir5^uT3~BTE '̂v
leiding ven de OPSJ, die echter de restrictie maakte dat
Hagel geen bepaalde func t ie in het districtsbestuur zou
krijgen, maar rain of raeei sou optreden als contactman tussen
de OPSJ en het ANJV. Dit alles ie door beide par t i jen goed-
gekeurd. -

Oorspronkeli jk was de politieke scholing van de OPSJ- en
A1TJV leden opgedragen aan C. de Jager die hiervoor echter
bij gebrek aan tijd heeft bedankt en nu is deze functie in
principe overgenomen- door Nagel.

r

-2-
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Deze methode heeft zich bij de
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J* \i en Februari Jl. werden geproclameerd, geopenbaard.

Succes heeft zij echter in geen geval opgeleverd. Reeds
hebben zich verschijnselen voorgedaan, dat de arbeiders
zich afkerig van deze methode hebben getoond.

-|f/(Toepassing van deze methode houdt het gevaar in, dat het
y Jdoel, hetwelk met de instelling van de bedrijfskernen wordt
^ /"nagestreefd, nl.: "geen strijd maar samenwerking", in gevaar

Wordt gebracht. >

In het kader van het door het partijbestuur der CPN gevoerde
vredesoffensief moet ook worden genoemd de activiteit welke
in deze maand aan de dag is gelegd door de:
a) Organisatie van Progressief Studerende Jeugd (OPSJ)
b) Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB)
c) Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV).

Het bestuur van de OPSJ, daarbij gesteund door de redactie
van DE WAARHEID, vond in een door het Ministerie van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen verzonden circulaire, gericht

!rnv aan de instanties belast met de leiding van scholen voor
' Hoger en/of Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, aanleiding

//*' r 0[n een felle actie te ontketenen onder de leerlingen van de
IA W te Amsterdam gevestigde scholen. De aanleiding hiertoe
p vond zijn oorsprong in de mededeling in de hierboven genoem-

de circulaire vervat, nl. "de belangstelling voor de oplei-
ding van beroepsofficier aan de K.M.A. te vergroten",. voor
welk doel op de genoemde scholen lezingen zouden worden ge-
houden over'het onderwerp: "Het moderne leger en het offi-
cierschap als beroep".
De actie tegen dit voornemen werd ingezet met het verspreide
van manifesten onder de leerlingen der scholen, en besloten
met een min of meer voorlopig hoogtepunt: het houden van een
openbare vergadering, welke op 17 Maart Jl. door de OPSJ was
georganiseerd, *
Deze gehele actie heeft zich voltrokken in een duidelijke
sfeer van de "Sturm und Drangperlode", de puberteitsjaren.
Het gevolg hiervan was, dat incidenteel en/of Individueel
soms fel werd gereageerd op het houden van lezingen of op
de protestactie van de OPSJ. Door de leden van de OPSJ werd
in deze periode véél pamflettenmateriaal aan de betreffende
scholen verspreid, bevattende de oproep om tegen deze le-
zingen te protesteren onder de leuze: "Wij willen geen oor-
log, wij willen vrede", terwijl het houden van een petition-
nementsactle wordt aangekondigd,
De redactie van DE V/AARHEID ondersteunde deze actie door ten-
dentieuze berichtgeving over het verloop en de resultaten

van deze actie. Zo verklaarde zij o.m. In deze voorlichting
te zieni "een openlijker en-haastiger optreden van de reac-
tie bij de voorbereiding van een aanvalsoorlog tegen de
Sowjet-Unle en de volksdemocratlsche landen,"
Het resultaat van deze actie is geweest, dat van een orde- "
verstoring in of in de omgeving van de scholen niet kan wor-»
den gesproken. De betreffende lezingen hebben tot nu toe
vrij normaal doorgang gehad en er is geen sprake, dat op
een der scholen, als Revolg van de OPSJ-actlviteit, uitstel
heeft plaats gevonden zoals In een der "'aarheldsartikelen
en in een pamflet werd gesuggereerd.

De



C

L

-a-

De op 17 Kaart aangekondigde vergadering was slechts door 60
personen —leeftijd van 13 - 18 jaar— bezocht. Een van de
spreeksters op deze vergadering, die een op communistische
gronden steunend betoog over het militair optreden van de
Nederlanders in Indonesië hield, verklaarde daarbij dat de #
banden van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd, waar- •
mede Indonesiërs en Nederlanders zijn verbonden, een absoluut
beletsel vormen van deelname aan militair optreden tegen
deze vrienden en dat daarom, in samenwerking met andere pro- \e groeperingen alles gedaan moet worden om deze mis-j

stand te beëindigen. Zij vond dit al reeds voldoende argument
tering voor de actie tegen het houden van lezingen over het ,
militairisme op de middelbare scholen. Besloten werd een
adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam te zenden ter onder-
steuning van een door het communistische gemeenteraadslid,
Nico LUIRINK, te houden interpellatie op 23 Maart 31. '.ïegeni
afwezigheid van de Burgemeester werd voor het houden van
deze interpellatie een nader tijdstip bepaald.

Het nauwe contact dat tussen de leiding van de NVB en die
van de CPN bestaat wordt op duidelijke wijze gedemonstreerd

c door de oproep van het dagelijks bestuur van de CPN, gericht
L*f&?5 "Aan de Nederlandse Vrouwen", tot deelname aan de door de

t,v/;;, NVB op 8 Maart 19V? te organiseren "Internationale Vrouwen-
dag" . In deze oproep richt het dagelijks bestuur van de CPN

*,*•*•' zich als volgt tot: "Vrouwen, Moeders":
"Eist onmiddellijk Uw Jongens terug die in dienst van het
"winzuchtig Koloniale Kapitaal naar Indonesië zijn gestuurd.
"Ftrijdt met de gehele arbeidersbeweging tezamen om hen, die
"nog niet vertrokken zijn, hier te houden.
'".Veest solidair met de Indonesische moeda's en vrouwen en
"maakt samen met hen een eind aan de broedermoord in Indone-
11 slS l
"Eist ontwapening, eist vernietiging en verbod van het aller
"vreselijkste aller moordtuigen, de atoombom."
Voorts blijkt dit ook uit de rede, na afloop van de demon-
stratie op 8 Maart Jl., door mevrouw GELOK-TTALVIUS gehouden,
en die SOT.S woordelijk weergaf de tekst van 'het artikel,
voorkomende in DE '.VAARHEID dd. 5 Maart Jl., onder de titel:
"Vrouwen demonstreert Dinsdag voor de Vrede."
De herdenking van de Internationale Vrouwendag op zich zelf
is niet voortgekomen uit het initiatief van de NVB, maar ia
een reeds Jaren bestaand feit, hetwelk zijn oorsprong heeft
gevonden op het in 1906 gehouden congres van de Socialisti-
sche Arbeiders Internationale (SAI)i. Op het congres van de ;
SAl, in 1910 te Kppenhagen gehouden, werd besloten om ieder
jaar een Internationale Vrouwendag te organiseren ter onder-
steuning van de eisen der vrouwen op sociaal en politiek
terrein lp het algemeen, om haar deel bij te dragen tot ver
overlng en vervorming van een sociale wereldorde, welker
grondslag niet meer de uitbuiting en de onderdrukking van
mensen is en bovenal vrijheid en gelljkberechtlgdheld. De
NVB heeft nu, door het organiseren van een Internationale
Vrouwendag. gepoogd de traditie, die aan de organisatie van
de Internationale Vrouwendag ten grondslag ligt, voort te
zetten door het houden van een demonstratie en van een open-
bare vergadering, die in de avond van de 8e Kaart werd gehou'
den. De NVB heeft echter deze herdenking misbruikt door
communistische propaganda te gaan voeren,welke samengevat

kan
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fr Cornm* interpellatie^
Het Utrechtse raadslid Ultzen

(C.P.N.) heeft verlof gevraagd een
iL.terpellati«i te mogen houden be-
treffende het houden van lezingen
over militaire onderwerpen pp de
ntid^delfeare scholen te Utrecht

uit Jaet tJireöhtft-HÏ*u4sblfad;vttn 4 April. 1949; ' ' ',
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Verbinding: 19 J Datunb
C/2 no 376'49 OP5J - - - • • ;

l Onderwerp: Organisatieraadvergadering vaa de, O.P.S.J.-,
gehouden op 2 en 3-4-49 in
het A . N . J . V . , Spuistraat 262 te Amsterdam.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

.A

A. Zaterdag, 2 April 1949.
Aanvang 19.30 uur, einde ten 23.oo uur.
Aanwezig waren:
CATRIEN BULTJE, Spuistraat 262'Amsterdam,

LLEN DEEN, üud Loosdrecht C 269,
-HAHM32N,. 1e Atjehstraat Amsterdam,

U I T T R E K S E L
Uit \Q£ U.2.L
Ag.no, \..
Voor

ÏHEQDpIHS JOHAN HEHEAH, Schouwstraat 12 Uieuwendam,
HOSK3TRA, Amsterdam, '

HOO&CARSPEL, Rotterdam,
DE JOU*," Hunzestr^at Amsterdam,

UB JONÖV fieb. te Amsterdam 17-6-26,
VAN MALSBIf, Singel 360 Amsterdam,
HJO NAGEL, ge b. te Zeist 30-3-27, wonende Slotlean

1a te Zeist,
RIS ÏÏOHDHOLT, Beverwijk,
PETER SMULÜBHS-,; Amsterdam
I1ARRY* VISSER,
FRBEK'DB VRIES, Arasterdam,
JOHAN PRSDBRIK W&PP , geb. te Vglsen 14-^-27, uit Haarlem.

f Inleiding:,V.jf. WOLF? (alias TJoop Wolf") .
JTTlij ging- neder4 in op het Vredescongres te Parijs en ver-

telde dat di t .de voortzetting * was van het Wroclow-congres.
;Alleen df opzet is nog breder; Er moet hier in Nederland
leen reuse reclame voor worden gemeakt, Lucas de Jong gaat
_|^aar Parijs en krijgt de meest uitgebreide volmachten.

De eerste vraag was: wat moeten we in Nederland gaan doen
l ter bevordering van de vrede?

T** QctQbfiL 1r?4q aal,er in Jfederlanji, ook een ^root
a gehouden. Er moet getracht worden om alle ""~
en alle groepen van mensen die maer tegen de

oorlog zijn, hierin te betrekken, maar de O.P.S.J. moet de
-iftldfflg'-hierbij -bö-hoiid«-n.~ Be -Ieid^aad voer dit vredeseoagres
in Nederland moet zijn de publicatie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te Moskou tegen het Atlantisch Pact.
Deze publicatie is door alilerlei couranten, o.a. "De Waar-

Uheid" in verkorte vorm opgenomen, maar zal door het orgaan
an de Vereniging "Xederland-USSR" ("NU") binnenkort vol-

/•'ledig gepubliceerd worden en zal aan alle leden van de ür-
gsnisaiieraad van de O.P.S.J. worden toegezonden. Bij deze
gehele actie moeten we niet naar voren laten komen dat de
C.P.N, er achter staat, maar voorop staat de "Vrede".

> >
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A De Organisatieraad ven da O.P.S.J. verwacht, dat als
.vervolg op de militaire propaganda op de scholen er een
?propaganda-actie zal volgen voor het Vrouwen Hulp Korps
:(V.H.K.). Hiertegen wordt nu reeds door de O.P.S.J. een
J brochure samengesteld.

In verband met de leugens in het aardri jkskundeboetje
vao Brummelkamp en Fahrenfort zullen briefcen worden ge-
schreven aan de directeur van het lyceum te Hilversum,
de wethouder van onderwijs te Hilversum en de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (Juist naer Hil-
versum, aangezien de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J. hier-
over het meest gereclameerd heeft). Wordt er op deze brieven
niet gereageerd, d&n zullen volgens "Joop Wolf" de leden van
de ü.P.S.J. in Hilversum "lawaai gaan schoppen".
Wolff behandelde voorts heel in het kort de vrsag: "Hoe

moet de organisatie voor het vredescongres in Nederland nu
in elkaar zitten?". Als punten van overdenking gaf hij aan:

] er moet zijn een comité van aanbeveling en een comité van
actie.

Naar aanleiding van hetgeen is gerapporteerd betreffende
de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J. (zie rapport C/2-266'49
dd 15-3-4-9) w3£d_JjLIiI£2LJJE£2J als zijnde te reactionair uit
de Organiaatieraad verwijderd. Zij werd vervangen door
PETSH SMÜLJRRS, de penningmeester van de afd. Amsterdam
van de O.P.S.J. Peter Smulders is student te Amsterdam en
lid van de studentenvereniging "Pericles".
De afd. "Het Gooi" moet gereorganiseerd worden, daar zij

aan Nagel verweet richtlijnen uit Amsterdam over te brengen;
zij wilde n.l. zelfstandig werken. Daartoe is Nagel ont-
slagen als instructeur van deze afdeling en zal nu waar-
schijnlijk instructeur worden voor de afd. Den Haag.
lucas de Joag wordt nu instructeur voor de afd. "Het Gooi"
en ffolff zal hem daarbij helpen.

KARjSL UB" MOL, geb. te 2uilen 5-4-32, wonende Bandoeng-
straat 24 bis a te Utrecht is Donderdag, 31-3-49, naar Am-
sterdam geweest en heeft gesproken over het gebeurde in
Utrecht,(n.l. het arresteren van leden van de afd. Utrecht
der O.P.S.J. in verband met h4t verspreiden van pamfletten
aan dé scholen, eie rapport A/2 no 309'49 OPSJ dd 22-3-49).
-Wolff vond deae aotie van de politie de beste reolaae voor
de ü.P.S.J. en zei: "Laat je bij deze acties maar rustig
oppakken, veel beibel'mökefl en zo, en net doen of er dui-
zenden'S$uaer|mde /jongeren ?ach%ër staan". Wolff was er kwaad
over dat er ribg helemaal geen plannen waren gemaskt tot het
houden van een protestvergadering in Utrecht naar aanleiding
van het schrijven van B en W van Utrecht asn de ouders van
leerlingen van middelbare scholen. Hij stelde vast dat deze
protestvergadering moest worden gehouden op Vrijdag 8-4-49;
dit in de plaats van de scholierenbijeenkomat op diezelfde
dag.

.-3-
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A f s c h r i f t,.

_ j T T R E K S E L
Aan de Haagse scholieren ..

Int
Ag.no. \s:f..$.(>.2-
Voer

Vorige week werden op verschillende Haagse scholen door hoge
officieren van het Nederlandse. Leger lezingen gehouden voor de
leerlingen van de hoogste klassen van de school.
Zij hebben gesproken over de taak van de beroepsofficier en
over de taak van het Nederlandse Leger in internationaal ver-
band .
Het waren de eersten van een reeks lezingen, die voor de
hoogste klassen op alle scholen voor Middelbaar en Voorbe-
reidend Hoger Onderwijs gehouden zullen worden.
De lezingen worden door het Ministerie van Oorlog georgani-
seerd en in schooltijd gehouden.

Wie leger zegt, zegt OORLOG.

Wij verafschuwen de verschrikkingen van de oorlog als niets
ter wereld!
Wij wensen de VREDE.
Propaganda voor het leger hoort niet thuis op onze scholen.

Protesteert daarom tegen deze lezingen.

Tekent op de petitionnementslijsten.

Bezoekt de propagandabijeelakomst van de O.P.S.J., aie gehou-
den wordt op

Zaterdag, 19 Maart

<" xin de Anna Paulownastraat 111 a, 3 uur.

Organisatie
Progressieve
Studerende
Jeugd.
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door het Rijk worden betaald. Het ging er hier om, naar
voren te brengen, hoe schandalig weinig het Rijk bijdroeg
tot de democratisering van het Hoger Onderwijs.
Er aal een rapport worden samengesteld van de .onderwerpen

die door de leden van het V.W.O. afd. Utrecht zijn bestu-
deerd betreffende de democratisering van het Hoger Onderwijs
en dit rapport zal de volgende punten omvatten:
1» inleiding
2. Maatschappelijke oorsprong der studenten
3. Oorzaak van de maatschappelijke ongelijkheid
4. Be bestaande hulpmaatregelen .
5. Maatregelen in andere landen
6. Waarde van de voorgestelde oplossingen
7. Selectiemethoden
8. Welke waarde heeft de selectie naar geld?
9. Behoefte aan wetenschappelijke medewerkers in Nederland
lO.Bealuit.

Naar aanleiding van de oproep van de O.P.S.J. om een
vredesadvertentie te plaatsen in haar orgaan "Studie en
Strijd" (zie bijgaand* foto van het daartoe dienende foi
muiier) is aan Prof. üinnaert gevraagd, of hij ook zo'n
advertentie wilde plaatsen. Prof, Minnaert antwoordde op
dit verzoek: "Ik voel hier niet veel voor, want de O.P.S.J.
is meer een vereniging voor scholieren en studenten. Ik zou
wel bereid zijn om een telegram te zenden aan de Vredes-
conferentie te Parijs om daarmede mijn instemming te betuigenV
Vervolgens vroeg Prof. Minnaert of het bekend was, dat B en
W te Utrecht eefi rondschrijven hadden gestuurd aan de ouders
van de scholieren te Utrecht, waarin de ouders gewaarschuwd
worden dat de O.P.S.J". een mantelorganisatie is van de CPN.
Het bleek n.lrf"dat Prof. Minnaert zelf zo'n brief van B. en
'il. thuis hadŷ k̂ ejjej|,_ daa| hij je%n zoon op het «ïiedelijk
f̂yihastum ,tr ut richt heeft» De reactie van De Jager op dit
laatste wa'a: "Öoh, och, wat doen ze hun best".
Op 29J3-49 deelde KAREL 'HÉ MOL, geb. te Zuilen 5-4-32,

wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht mede, dat hij
naar Amsterdam ging om te horen wat ze .er tegen moesten doen.
Tevetna yertfilüe De Moltdat er pp 7-4-49 door de C.P.1T.-
fraotje over dit alles in de Haad geïnterpelleerd zou worden.

-̂"̂ i//// xy*>
fotocopiën uit "Studie en Strijd"-<^l ffi //)& BEZIEN:

i »ake dienend > Y\|\ katheder'C - •"• .^ • ' ; V h l

Bijlagen:

fotocopie van een tel »ake dienend
artikel uit de « Vr
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ZEEH GEHEIM

Datum: 31-3-49Verbindiag: 19
A/2 no. 346'49 OPSJ
Onderwerp; activiteit 0.P.S.J. met betrekking tot

de scholen.

In verband/met de laatste alinea van rapport Verb. 19,
C/2 no. 266'49 OPSJ, d.d. 15-3-49, gelieve ü bijgaand het
daarin bedoelde schrijven in afschrift aan te treffen
(bijlage I).
Door de Burgemeester dezer gemeente is mede een schrijven

gericht aan de Minister van Onderwijs (zie bijlage II).
Bovendien hebben B en W zich schriftelijk gewend tot de

ouders van leerlingen (zie bijlage III).

•C

Op Woensdag, 23 Maart j.l., werd in de Gemeentelijke
H.B.S. aan de Van Asch v. Wijckskade alhier (zie rapport
B/2 no 73'49 Onderwijsinst., d.d. 26-1-49) een lezing ge-
houden, door een kapitein - een z.g. militaire voorlich-
tingsavond - voor de leraren, leerlingen en ouders van
genoemde H.B.S. en die van de Christelijke H.B.S. Hiertoe
waren aan de leerlingen van de hoogste klassen uitnodigin-
gen meegegeven. Om 20 uur, tijd van aanvang der lezing,
was van het lerarencorps niemand aanwezig, terwijl de
Directeur de ontvangst van de spreker had opgedragen aan

de amanuensis. De kapitein deelde in een gesprek
mede, dat hij in Amsterdam op een bijeenkomst was geweest,
waar slechts 3 personen aanwezig waren. Hij weet dit aan
een tekort aan propaganda. Ook hier woonden slechts 7
personen de lezing bij. Van de H.B.S. v.Asch v. Wijckskade
was er niemand.
De lezing zelf had in geen enkel opzicht een propagan-

distisch karakter; behandeld werden slechts de eisen voor
toelating tot de verschillende onderdelen van het leger,
alsmede het onderscheid tussen de verschillende wapens.

W-
caBijlagen: 3 IEN:



A f s c h r i f t

STo. 170 - 210 0. Utrecht, 7 Maart 1949

Hierbij deel ik U mede, dat het mij bekend is, dat
getracht wordt op de gemeentelijke scholen voor Voor-
bereidend Hoger Onderwijs, Middelbaar Onderwijs en M.H.O.
een afdeling op te richten van' de Organisatie voor Pro-
gressieve Studerende Jeugd (O.P .S .J . )
. . . D e O.P.S.J. moet worden gerekend te behoren tot de
mantelorganisaties der C.P.N. Deze organisaties verbergen
zich meestal achter een onschuldig schijnend algemeen
karakter om zodoende beter vat dp de jeugd te 'krijgen.
Haar verderfelijke aard blijkt eerst als het kwaad reeds
gesticht is.

Ik verzoek U - namens B en W-erop te willen toezien,
dat voorstanders van deze organisaties onder de leerlingen
en wellicht ook onder de leraren zo weinig mogelijk ge-
legenheid krijgen hun funeste arbeid te verrichten en U
in elk geval van alle steun aan dergelijke acties te ont-
houden.

Het is mij bekend, dat in de aanvang gepoogd wordt,
contacten te leggen doof een z.g. "huiswerkhulpactie" :
die ten doel heeft, leerlingen, die niet mee kunnen, gratis
bij te werken. Indien U van deze hulpactie mocht blijien"
op Uw school, zal ik het op prijs stellen daarvan op*de
hoogte te worden gesteld. Voorstellen tot voorkoming van
dergelijke acties zal ik gaarne ontvangen. v :•

Een andere vorm van beïnvloeding wordt gevonden op de
z.g. debat-avonden, waar men tracht de deelnemers te
doordringen van het Amerikaanse gevaar» Ook hier is een
waakzaam oor en oog op zijn plaats.

De Wethouder van Onderwijs,

v.d. Vlist.



A f s c h r i f t M

GEHEIM Aan Zijne Excellentie de Minister
Nr 157/213/0 van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Ondergrondse te
activiteit 's G B A Y B N H A G E .

Utrecht, 17 Maart 194-9.

Ons is gebleken, dat de O.P.S.J. (Organisatie Progressieve
Studerende Jeugd), een mantelorganisatie van de C.P.N., werkt
onder de leerlingen van het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.

Haar activiteit is niet rechtstreeks, maar er worden po-
gingen aangewend om die leerlingen te bereiken via kosteloze
huiswerkcursussen en de schoolcouranten.

Voor de scholen dezer gemeente hebben wij naar aanleiding
hiervan reeds bepaald, dat de directeuren aansprakelijk zijn
voor de inhoud der schoolorganen.

Voorts hebben wij in overweging de organisatie van gemeen-
telijke huiswerkeursussen.

Wij menen goed te doen ook de aandacht van Uwe Excellentie
op dit verschijnsel te vestigen.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
De Secretaris, De Burgemeester,
(get.J.de Lange) (get.c.J.A.de Banitz)



Afschrift 78.

GEMEENTE ÜTHECHT

Nr. 157/215 0. utrecht, 23 Maart 1949.

Aan de Ouders, verzorgers en
voogden van de leerlingen der
Gem.scholen voor V.H, en M.O.
en U.L.O. onderwijs.

Bij deze delen wij U mede, dat ons gebleken
is, dat de Organisatie van Progressieve Studeren-
de Jeugd (ÓPSJ) een zogenaamde mantelorganisatie
van de Communistische Partij Nederland (CPN) is,
evenals het Alg, Ned. Jeugd Verbond (ANJV).

De eerstgenoemde organisatie tracht leer-
lingen langs bedekte wegen te bereiken, daarbij
haar werkelijk karakter verdoezelend^

Een van haar middelen is het organiseren
van een "huiswerkhulpactie" voor zwakke leerlin-
gen.

Wij menen er goed aan te doen U hiervan op
de hoogte te brengen.

De Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
De Burgemeester,
(get. C.J.A,de Banitz)
De Secretaris,
(get, J. de Lange)



Kr. 833 «. - 7

Betreft: actie O.P. S. J.
lezingen ovëF militairisme

Gr e h e i m

l
Amsterdam, 23 Maart 1949

In aan sluit instop het gestelde in rapport 833 L - 7 - 4-£
d.d. 18 dezer kan nog het volgende worden medegedeeld:

Bij schrijven van het Ministerie van Chderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, d.d. 28 [Februari j.l. .is aan de daar-
voor in aanmerking komende leidinggevende personen of
instanties mededeling gedaan van het voornemen tot het
doen houden van de betreffende lezingen. Een afschrift
van deze circulaire wordt als bijlage a aan dit rapport
toegevoegd; de inhoud spreekt voor zich zelf.

Door de afdeling Chderwijs van het Raadhuis alhier is
aan de Directeuren van de betreffende scholen een af-
schrift van deze brief gezonden, waarbij dan werd in-
gevuld op welk uur de causerie zou worden gehouden.
Niét alle schooldirecteuren hebben even spontaan gerea-
geerd op deze aankondiging. Zonder dat er sprake is ge-
weest van tegenstand om politieke of ideologische rede-
nen, meenden toch bepaalde heren, dat het niet in alle
opzichten verantwoord is dergelijk soort lezingen in de
scholen te doen houden en daarvoor lestijd uit te trek-
ken. De directeuren hebben over deze materie onderling
van gedachten gewisseld op een vergadering, welke 22
Maart j.l. is gehouden. Ir- zal geen algemeen standpunt
worden ingenomen. Wel hebben de heren het College van
B. en W. geïnformeerd over de ervaringen, tot nu toe
opgedaan. Dit om de heer Burgemeester in de gelegenheid
te stellen hedenmiddag zijn standpunt te kunnen doen
bepalen bij de behandeling van de interpellatie door
het O.P.N.-lid LDTRINK tijdens de vergadering van de
Gemeenteraad.
Als voorbeelden van actie door de O.P.S.J. wordt, onder
bijlage b aan dit rapport toegevoegd een afschrift van
de eerste bladzijde van het orgaan der bovengenoemde
jeugdorganisatie en als bijlage o een afschrift van eert
door deze beweging verspreid pamflet onder de leerlint-
gen van de Je H.B. S*, Mauritskade 58. .
Het is niet denkbeeldig, dat verschillende leden van
de O.P.S.J. hedenmiddag tijdens de vergadering van de
Gemeenteraad hetzij demonstreren in de omgeving van het
Raadhuis, hetzij de tribune van de Raadszaal bevolken.

M.-3



VAN ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

Af deling, V.H.M. O»
No. 2826

Betreffende: lezingen
Legervoorïichtingsdienst-
opleiding beroepsofficieren
K.M.A. te Breda.

f's-GRAVENHAGBf 28 Februari 1949

AAIT
de Rectoren der Openbare
Lycea, ,
de Directeuren der Rijks hogere
b ur ger s cho l en,
Burgemeesters en Wethouders
van gemeenten, die Gymnasia,
H.B.S'." en Lycea in stand "
houden,
Bestufren van Bijzondere Gymnasia,
H.B.S.-en en Lycea.

C

Ik "deel U mede, dat mijn ambtgenoot van Oorlog aan de Af-
deling Legervoorlichtingsdienst van zijn Ministerie heeft opgedragen,
ter vergroting van de belangstelling voor de opleiding van-beroeps-
officier aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, door een aan-
tal beroepsofficieren van, het Nederlandse Leger zowel voor de leer-
lingen van de Hoogste twee klassen van de scholen voor voorbereidend'
hoger en/of middelbaar onderwijs in'Nederland, als voor hun ouders
lezingen te doen houden omtrent doel en wezen van die Academie.

Mede in het kader van de opbouw van het moderne Nederland-
se leger en de consequenties voor Nederland van de toetreding tot het
Vijfmogendhedenpact, zijn d-eze lezingen van het grootste belang, en
komt het mij zeer gewenst voor, dat een zo groot mogelijk aantal be-
langstellend e~TëirIïïïgin~en hun ouders of verzorgers in de gelegenheid,
zal worden gesteld deze lezingen bij te wonen,

Het ligt in de bedoeling, van de Legervoorliehtingsdienst de
lezing, voor de leerlingen van;de hoogste twee klassen Uwer school»

te laten houden op:
dag

des morgens te lO.-r-uur, in het schoolgebouw:

Gesproken zal worden door de Heers

De lezing zal tot titel dragen:

"HST MODERNE LSGEE EN HM? OgfflCIERSSCHAP ALS BEROEP"

De lezing voor de ouders of-verzorgers van de leerlingen1
der schooi zal op een door de bovengenoemde officier in overleg met
het hoofd van de onderwijsinrichting vast te stellen datum worden ge-
houden op een-nader aan te wijzen plaats,

- . ' . • • , • x ' I k



-2-

Ik acht het zeer gewenst dat door U, cfq. door het. hoofd van de
desbetreffende onderwijsinrienting aan de Afdeling liegervoorlich-
tingsdienst van het Ministerie van Oorlog de -grootst mogelijke me-
dewerking zal worden verleend, mede wat betreft het bëlaagloos be-
schikbaar stellen van de aula, het gymnstieklokaal of eventuele
andere lokaliteit/Uwer school-, voor het houden van de bovenvermel-
de lezingen. Het landsbelang vraagt deze medewerking.

Zonder uitdrukkelijk tegenbericht, Uwerzijds zal ik op Uw
medewerking in deze rekenen. : '

. . . Be Minister van Onderwijs, '
Kunsten en.Wetenschappen,

. voor de Minister
. - ,. • • Het • . Ho ófd der Afdeling, „

1 . ' ' " ' •

w.g. (onleesbaar)

C



l sté Jaargang
13 Maart 194-9

• H . B Ï-" • ' . - . . - , • ' . .

A , ; ; ] M : A s ,ï. B. B' B A ; M M ÏÏ

om de 14 dagen
Uitgave O.P.S.S"* imsterdam ,
Bed. Catrien Buitje
d e Wittenkade. 65-1 . - . ' ' • " ' . , , •
Amsterdam.

/ • •

G un u* "NT ! ' > - 'Ui JS i"

/ " • O ,0 E B-O G S P E Q P A G A N D A i

O : . ' • •-,. • • ' : • ; " : - - . • • - . - •••':'"'• - v • ' ; v- v;:- • - ' • •' v1 • '
Bén dezer dagen-heeft Generaal Kruis:, dé opperbevelhebber Van het
Nederlandse Léger, een lezing gehouden voor de leerlingen van
hèpgste klassen van eeti HJaagse schpol over de taak van. de bea
officier -ea die ,van het,Fë^erlandse leger inr "ip.ternationaal

. , . . . . .. . . . ,
&G ,was de eerate van,; een^reefcs lezingen, .die Hp"ge Officieren; op:

alïe- scholen voor Middelbaar en ' ̂ oorbe^rèidend Hoger priel erwi js sul-
len houden*" ' • • • . ' • • / " ' - ' • • • • . " ' . . " • - . . . . " • . . • , . ' - ' . ' ' • '

'begint ',h^t:'Ö:».E;S*J«--niaiiif 'est,1 dat deze d.agen op all^ "HyB ,; S *-<•§
én I^rcjèa van; onze stad' is verspreid *. Ons'; .manifest -Vervolg' ' ' " ' '

; ''ifte :.' leger/. aejfr.- ' - • -. ^ ^ ^ . ,,

p ; veraf schuwen de Verschrikkingen vari d:e oorlog als niets
wereld' l •/. •' "'.•••' - ' •/ ' '.'."•• >'.' ','-; ; • / ' . . - • • ' " • . / ' • - ' • ;'
Propaganda voor het. leger :hoöa?^ niet thuis .óp ohae scholen |, Wij

Vrede l • ** • ' ' . ' , ' . " . - • "• . . ' . . • . • • • ' . . - ' . ' . ' . . • - - . • • • ;
. ; . ' • . , J v . i . ' ' . - . . ' • . - " • ' j . . - . ' , ,

Daarom roepen wij alle scholieren op om te protesteren tegen deae'
lezingeni.Op 4e eerste 5-jarige H-B-S. werd de lezing, die "—' ' -*-•*--
11 Maari zou worden gehouden, op het laatste ogenblik AFGSH
~ " was het werk/van de scholieren - dóór hun protest ging

schoolraad van het Mbntess. lyceum heeft beawaar gemaakt tegen
de' aard- van de lezing, die i daar Saterdag 19 Maart gehouden', zal
den. Maar" het gevaar is niet voorbij i Op de 3e 50* ''H, B. S. ̂ al ma-
j oor van den Bosch op 21 Maart propaganda voor het leger komen jaar
ken. ' *
Daaroia H.B,S.-ers werkt met onze petitionementen, protesteert te-
gen deze lezingen ! .
Scholieren f ' * -

°P
Pond er d ag 1 7 Maart ' * - ,

in ' gebouw ""Uë̂ Ejëöön Aanvang 8 uur
E embr andsplein.. Toegang vri;]- ï l

\,
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de .Amaterdasae . aoholl«r«n }

, faadaag woüdt ,,oo .<$aili» .aoüool *«m 102 ia g ^gaït&i&a® -door
" $9» ^aa daa ,Boscb ,o^«s het beroep ««a ,öf fiaier^ ea *ïde .taak
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Verbinding: 19 -
A/ "2 no 3P9'49 OPSJ
Onderwerp; Organisatie van Progressieve Studerende

Jeugd.

,1

Wa.ar aanleiding van het voornemen van het Ministerie
van Oorlog om op de middelbare scholen lezingen te or-
ganiseren, teneinde bij de manlijke leerlingen belang-
stelling op te wekken voor het reserve-officierschap
en het bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie te
stimuleren, zijn door de O,P.S.J. afd. Utrecht de. vol-
gende acties voorbereid,
A. Op 18 en 19 Maart het verspreiden van protest-pam-

fletten bij de scholen.
B. Kadervergadering der O.P.S.J. op 19 Maart om 20 uur -

ten huize van KAHEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32,
wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

G. Aanplakken van pamfletten aan de scholen in de avond-
uren van 20 Maart.

D. Openbare protestvergadering in café' "De Beutrs". te
• Utrecht op 22 Maart.

Ad A.

Door ALFRED LEO 'NAGEL, geb, te Zeist 30-8-27, wonende
Slotlaan 1a te Zeist, zijn op Donderéag, 17 Maart in het
C.P.N.-gebouw aan de Mariaplaats te Utrecht een 1400-tal
pamfletten gestencild (zie bij-lage). Doordat Karel de
Mol die dag naar een protestvergadering van de af d..
Amsterdam der O.P.S.J. was geweest, alwaar o.a. ANNIE
HARMSEN had gesproken, kon de verspreiding der pamfletten
op 13 Maart niet voldoende worden voorbereid, waardoor
de eerste uiMeling plaats .vond op Zaterdag, 19 Maart,
des ochtends om plm. 8.30 uur bij de ingang van 3 HBSen
en het Stedelijk Gymnasium te Utrecht.
Aan de verspreiding werd o.a. deel genomen door:

**ALPRED LEO NAGEL voornoemd,
XIKAREL DE. MOL voornoemd,
XiTJUSKE ULTZEN, geb. te Groningen 28-2-28, wonende Alb.
Thijmstraat 5 bis te Utrecht, en

XfCORFELIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende
Kanaalweg 120 te Utrecht.

Om tactische redenen is tegen deze verspreiding, hoe-
wel tevoren bekend, door de Utrechtse politie niets ge-
daan. Wel is opgetreden op Maandag, 21 Maart, toen des
ochtends, o.a. bij de Middelbaar Technische School en
Voor in de middag bij de Rijks Kweekschool en een tweetal
Mulo-scholen deze pamfletten werden verspreid.
Aangehouden werden:

CORNELIS DE JAGER voornoemd (tweemaal, des ochtends en
des middags), TJITSKE ULTZEN en ALPRED LEO NAGEL. Allen
werden na verhoor heengezonden. Plm 250 pamfletten werden
in beslag genomen.

-2-
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Ad B.

j Aanwezig waren:
KABEL DS MOL voornoemd, . '
ALFBED LEO NAGEL voornoemd, .
JOHAN NIEUWEEN, ge . te utrecht 3-5-30, wonende Banka-
straat 39 bis te Utrecht, .

#|PIETEB VBEELAND,, geb, te Utrecht 13-7-26, wonende Kanaal
weg 135 te Utrecht.

t Besloten werd slechts tot een tweede pamfletten ver-
preiding op Maandag 21 Maart (zie boven ad A.).
Verder zou getracht ̂ wordenöRle protestvergadering op
insdag 22 Maart een spreker uit Amsterdam- te krijge

mocht dit niet lukken dan zullen spreken ALFBED LEO
en KAREL'DE ,MOL (zie hierna ad D.)

Is niet doorgegaan

Ad G.

Ad D.

Zie rapport G/2 no.- 315*49 d.d.- 23-3-49.

Naar aanleiding van de, laatste alinea van het rapport
C/2 -266 '49 d. d. 15-3-49 wordt vermeld, dat KABEL DE MOL '
later, nadat hij zijn uitbrander had gekregen en 'wist dat
de Directeur niet op zijn kamer was, deze kamer is binnen
gegaan en het schrijven van 'B̂ .en W. op diens bureau heeft
-zien liggen.

De dagelijkse leiding van de O.P.S.J. had besloten, de
wetenschap dat te Utrecht door B en W, een dergelijk
geheim schrijven was rondgestuurd aan de dire-cteuren der
middelbare scholen, geheim te houden om eventuele adspirant-
l&den der 0.?. S. J. niet af 'te schrikken.

In zijn rede voor de afd. "Gooi- en Eemland" der O.P.S.J,.
te Hilversum, heeft Alfred Leo Nagel toch- over dit schrij-
ven gesproken/fzie wederom rapport G/2 -266*49 OPSJ dd.
15-3-49 - Verb. 19) v/hetgeen hem een stevige reprimande be-

"| zorgde van Lucas de Jong. .

GOBNELIS DE JAGEB krijgt het secretariaat van het stu-
dentenwerk. Hierdoor krijgt Nagel meer tijd om zijn aan-
dacht te wijden aan de middelbare scholen, wat automatisch
de taak van Karel.de Mol ontlast. Dit laatste achtte Nage'l
van veel belang. Gebleken was n.l., dat De Mol' s normale -
schoolwerk leed onder zijn-werk voor de OPSJ"endit is on-
gewenst, want ieder.e OPSJ-er moet op school of waar ook,
topprestaties leveren".

Bijlage: pamflet



dé _ t r e cht ae,

In de afgelopen dagen, hè ijben in verschillende plaateen,
Hëderla-nd tter^psoffioieren van het NedefSlatidse leger
getteudsn voor dg lë«rlinge$ v^n de hopgöie klss^en van 4# mid-
delljare sonolen, Br is o. a. gesproken over ge taak van het
nédeatlandse leger in internationaal ver'band» '.-.<•
Ook i&-Utaf6<oh£-.8l3n op enkele söholea deie l^sen in
s'fepate^e gegeven. Be^ö lessinge-n .aijn in het ge^im
öpdraoht van het dini stèrie van oorlog en weyden
deü? aankondiging in sohöolti j d georganiseer®.

WaariDk,- soholierenj, zet men jullie leraar <3é klas
geeft men voorlichting over krijgekondé? .
Waarom hangt er om de ae leaingen een 'gehetosinnig
Ie tón -soma "bang, dat er iets van zal uitlekken en, dat
ver'aet tegen aal worden 'a enge te ekenÖ?

ï)e herinnering s an de tweede Wereldoorlog ligt nbg vers in
We verafschuwen t>13 voorbaat de versolïrl,kklJ3tgSf» van

ïlfiig» Om <3eze t© voorkomen móeten e ófe;ter„ët;t;t«'
kraqhten in de wereld aitfh aans^isluitsjft:* 0©k de

ren h^rsn thuis in het kam|5 van de vrede*

Protesteert d§arom tegen elke vorm van po
o^ de soholen. propaganda voor leger is propaganda vcor ,
otrlcg en hoort d&9vo)n op onae schoei n^et ti»l».
Btlpt mee deee leaingen onmogelijk 10 «aken. Si***! 9C«i«;i|
aan $€gen ledere vorm van politieS»rp^Qpag«nd6»

-WHwrörcrt en etri3dt met de 0,P*6»J* vscr hst "feeh
de vreds en voor een onderwijs, 4®t vyjlj ie van 9IUBB
van propaganda, die er niet thuis hoort»

èinedag 'SS Maart in de bovenzaal, van Gaf 1*1©
VredenTDurg 65 £.<3>̂ *̂ -*̂ i- , -

en neem 6ud©rB| vrienden en kennissen mee.

i - . i • ' • - : i»

Organisatie



UITTREKSEL

Voor .QD....13.41 '. Naam Drg...Y.,PrO.gr..«.StM0reMe...J®ugd(ActIe.)

Origineel in .Q.D....1136 Naam .O^g.«T...P.r0Kr.*.S.tud.ö.rsna.e.....J.Q.ugd..(.yerg,.)

Volgnr Ag.nr 583.64 Aard van het stuk Q..*¥.*S.9.?[..*

Afz Utrecht.. _ Datum .33,..3„.49

Openbare protest-vergadering van de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd, gohoudbn op 22.3.49 ten 30 uur in café
"De Beurs", Vredenburg 65 te Utrecht.

Uitgetrokken door .0-.*..

Op aanwijzing van

Afd'/Sectie AGD..êb. Datum 1.7.. 6 . 49.

5074 - '48



UITTREKSEL

Voor CD 15.41* Naam "Pr.£M*isa*l.e van Progressieve"!^™' erende Jeugd"
(ïctieë) J

Origineel in ................... ÖP.,.113.6.» ...................................... Naam ..."Organisatie... v^^^^
(Vergaderingen)

Volgnr ............................. Ag.nr. ........58124.». ................. Aard van het stuk ......................... Rapport.. .............................................................

................................................................................. Afz ..... : ........... I*D.«...Amstfir.dam. ............................................. Datum ......... 1

Actie O.P.S.3. tegen lezingen over militair isme.

Zoals mit de aan deze kwestie gewijde artikelen, o«ra. in het
dagblad""De Waarheid" van 9. 11, 12, 15, 16 en l? Maart ƒ.1. _
Hel duidelijk is geworden, heeft de links georiënteerde, door'
communistische jongeren geleide en door de C.P.ïTC geprotegeer»
de ^Organisatie voor Progressief Studerende Jeugd" (ü.P.S.tf.)
in 3e aankondiging van het houden van lezingen over het Neder-
landse leger aanleiding gevonden een felle actie te on(kete~~
nen, waarbij om politieke doeleinden"wordt gespeculeerd op dé
v*n nature aanwezige vredés-gevoelend 5ij jongere mensen. Deze
hele actie volt rekt"" zich duidelijk in de sfeer van" de "Sturm-
ünd Drangperiode", de puberteitsjaren. Het gevolg daarvan Is,
dat incïdenteel"en/of individueel soms fel wordt gereageerd pp
het houflèfi van 3e lezingen of 9e protestactie van de 6.E.S.J.
Door leden van de laatstgenoemde organisatie wordt vrij veel
pamflettentnatefiaal verspre i?l, maar het resultaat ïa nog ner^--
gens"geweBSt, dat van 8en ordeverstoring:'in of in" de on^eving
ven"de scholen kan worden gesproken. De betreffende lezingen
vinden tot nu toe vrij normaal doorgang en er is geen sprake
van, dat op een der scholen, ala gevolg van de O.P.S.J.- acti-
viteit, -uitstel heeft plaatsgevonden, zoals in een 3er "Waar-
He idn- artikelen en in een pamflet werd gesuggereerd.

Uitgetrokken door J,.H. : Afd./Sectie .AC33....IY...b.. Datum

Op aanwijzing van B....III....L».

5074 - '48



G E H E I M

vVerbinding: 19
C/2 no 266'49 OPSJ
Onderwerp: Bezoek van de O.P.S.J. afdl-

Datü
16MRT1949

A-45~.>49

Zaterdag, 12-5-49 van 14.30 tot 16.30 uur
aan de Sterrenwacht, Zonnenburg 2 te
Utrecht.

«̂

<^V:
K>^

_r
'£*>

'tl*

Be richt ge ver betrouwbaar
Waardering bericht: idem

,
. 'fk
J._rL

excrursie stond onder leiding van:
DE JAGEE, geb. te Den Burg -29-4-21, wonende

Kanaalweg 120 te Utrecht.
Verder waren aanwezig:

ALPEED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan
1a te Zeist,
MARGARETHA EUGENIE DE MOL, geb. te Utrecht 17-8^35,
wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht,
PIETER VEEELAND, geb. te Utrecht 13-7-26, wonende Kanaal-
weg 135 te Utrecht,
JOHAN NIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-30, wonende Banka-
straat 39 bis te Utrecht,
WILHELMUS DE WILDE, geb. te Utrecht 26-3-27, wonende
Gruttersdijk 11 te Utrecht, voorzitter afd. Utrecht van
het A.N.J.V.,
TJITSKE ULTZEN, geb. te Groningen 28-2-28, wonende Alb.
Thijmstraat 5 bis te Utrecht, jeugdleidster ANJV,
en nog twee onbekend gebleven leden van het ANJV.

De rondleiding in de Sterrenwacht zou om 2 uur beginnen,
doch op dat uur waa er nog vrijwel niemand. Om ca. 14.10
uur belde een man aan bij Zonnenburg nó. 2, waar het ob-
servatorium is gevestigd. Dit huis staat in verbinding met
het woonhuis van de directeur der Sterrenwacht, Prof. 'Dr.
MAECEL GILLES JOZEF MINNAEET, geb. te Brugge 12-2-1893,
.die op Zonnenburg no. 1 woont. Het signalement van deze
man is: lang ca 1.70 m., rechtop staand geborsteld haar,
donkerblond van kleur, donkerblonde snor, droeg bril.
Deze man werd door De Jager voornoemd binnen gelaten,
die tegen de onbekende zei, dat hij maar op de anderen
moest wachten. Even later gingen nog drie heren en een
dame bij Zonnenburg 2 naar binnen. Toen kon worden waarge-
nomen dat deze mensen doorliepen naar het perceel Zonnen-
burg 1, dus de woning van Prof. Minnaert. Het signalement
van de dame luidt: lang ca 1.80 ra, tenger figuur, rossig,
dik golvend haar, mager lang vinnig gezicht.

Tijdens de inleiding van De Jager in de collegezaal
werd er nog twee maal gebeld en deed Nagel even open.
Aanvankelijk werd gemeend dat er een bijeenkomst van
sterrekundigen was, maar tijdens de rondleiding door De
Jager, toen o.a. de z'onneïijker werd bezichtigd, bleek
het navolgende. Deze zonneSijker is van dusdanige af-
metingen, dat het observatie-einde zich bevindt in de
hoekkamer van de woning van Prof. Minnaert (Zonnenbiiïg 1);
deze hoefckamer dient als werkvertrek voor het observato-
rium. Aansluitend op het observatie-einde bevindt zich
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nog een speetografische inrichting, maar daarvoor was het
nodig, dat er een gat in de grond werd gemaakt, zod'at deze
speetografische opstelling zich in de kelder van het perceel
Zonnenburg 1 bevindt. Het gat hiervoor is ruim in de vloer
uitgehakt, zodat zich om de kijke,r een ringvormige opening
van ca 12 cm breedte bevindt. Tijdens de rondleiding werden
bij deze zonneïajker in de hoekkamer stemmen gehoord, die
uit de kelder kwamen en welke hoorbaar waren door het gat
in de vloer. De Jager zei toen, dat er nog een vergadering
aan de gang was van de Werkgroep-Commissie van het Verbond
van Wetenschappelijke Onderzoekers. Toen gevraagd werd of
hij daar dan niet bij moest zijn, daar hij ook deel uit-
maakt van deze werkgroep, zei De Jager dat dit een commissie
was die de werkzaamheden van de werkgroep te Utrecht vast-
stelde. Opmerkelijk is echter, dat geen dezer mensen ooit
is gezien op een vergadering van het V.W.O. De wijze waarop
deze mensen zich aan het perceel Zonnenburg 2 vervoegden
wees er op, dat zij hier bekend waren en er meermalen zijn
geweest.

/j

Jr

£| ALFRED LEO NAGEL had op zijn overjas een speldje van het
A.N.J.V., waarin het cijfer "1" verwerkt was.

Hij is behalve bestuurslid van de afd. Utrecht der OPSJ
ook nog instructeur van de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J.
en heeft tevens zitting in de Organisatieraad van de OPSJ.
Nagel vertelde, dat hij in zijn hoedanigheid als instruc-

teur van de afd. "Het Gooi!' van de OPSJ een lezing voor
deze afdeling had gehouden op Vrijdagavond 11 Maart 1949.
Volgens zijn zaggen heeft hij die avond een politiek vol-
ledig verantwoorde rede gehouden. In de zaal waren ongeveer
15 reactionaire jongens aanwezig, die hem heftig aanvielen.
Dit was echter niet het ergste, hij werd tevens aangevallen
door het afdelingsbestuur van "Het G-ooi", waarbij vooral

/IELLEN DEEN (wonende te Oud Loosdrecht C 269) op de voor-
grond trad. Zij zat tijdens zijn rede steeds afkeurend
leen" te schudden. Ellen Deen is secretaresse van het

afdelingsbestuur van "Het Gooi" van de OPSJ en heeft tevens
zitting in de Organisatieraad der O.P.S.J. Na afloop van
de rede van Nagel heeft Ellen Deen het woord genomen en is
dwars tegen de redevoering van Nagel ingegaan. Aan het slot
van dé bijeenkomst van de afd. "Het Gooi" dankte de voor-
zitter der vergadering Ellen Deen dan ook voor haar inte-
ressant betoog, waarbij hij o.m. zeide, dat men ongetwij-
feld meer had aan hetgeen zij had gezegd,dan aan de rede-
voering van Nagel.

Naar aanleiding van het bovenstaande maakte Nagel de op-
merking dat de afd. "Het Gooi" eens stevig gezuiverd moest
worden. Hij heeft omtrent een en ander een rapport voor het
hoofdbestuur te Amsterdam opgesteld.
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Verder sprak Hagel over dé poging tot oprichting van
een afdeling van de Democratisch Socialistische Studenten.-
Vereniging "Politeia", waarvan reeds verschillende afde-
lingen in andere universiteitssteden bestaan. (Zie "bij-
gaande fotocopie van het desbetreffende artikel, opgenomen
•in "Sol lustitiae" van 12-5-49. Verb. 19).

Ten aanzien hiervan merkte Nagel op, dat wanneer de •
afd. Utrecht zou worden opgericht zo snel mogelijk gepene-
treerd moest worden om er, zoals "hij het uitdrukte, "nog
iets goeds van te maken". : •' •
De. Jager sseide hierop dat er eigenlijk geen mensen be-

schikbaar waren om te penetreren, maar dat deze penetratie
in andere universiteitssteden is gelukt.
Omtrent het bovenstaande zal nog uitgebreid- worden ge-

sproken op een bestuursvergadering van de OPSJ af d. Utrecht,

Hagel vertelde voorts nog, vóór de rondleiding in de
sterrenwacht, dat KABEL DE MOL (geb. te Zuilen 5-4-32,
wonende Bandoengstraat 24 bis a te .Utrecht) bij de Direc-
teur van de G-em.H.B.S./B, Gat har i j ne singel te Utrecht was
geroepen, aan welke school hij een leerling is «
Volgens Hagel waren er behalve de directeur nog enige =

leraren aanwezig en kreeg De Mol een flinke uitbrander
betreffende dé activiteit van de OPSJ aan genoemde school^
" Ook vertelde Nagel;dat er een geheim rondschrijven dooi?
Burgemeester en Wethouders aan de scholen van Utrecht was
verzonden betreffende de activiteit van de OPSJ op de scho-
len in Utrecht.

%ZIEN:



POLITEIA
Het Nederlandse studenten-leven Is In het alge-

meen gekenmerkt door een a-poll tici telt. Dit a-poll-
tieke-karakter is traditioneel en heeft naait ïljn vele
voordelen, die zeker behouden dienen te worden, ook
nadelen.

Wij kennen de op niet-politieke/ grondslag staande
gezel Jighelds verenigingen als U.S.C. Unltaa «n Pro-
metheus, die bovendien niet op enige religieust grond-
slag staan, alsmede de confessionele, doch eveneens
i tiet- politieke gezel l igheids verenigingen Verjtas «n

.R.

12 MAART 1949

. . .
Hiernagst onderscheiden wij een aantal ntet-poll-

(iiïkc, religieuse vereniflinflen (N.C.S.V., V.C.S.B. en
S V.H.G.)

Deze constructie heeft ïljn voordeel in de h is tori*
duidelijk bewezen. Dit bJfjve zo.

Doch hiernaast, op geheel ander niveau liggend, is
er npnr de mening van ondergetekenden een vacuüm,
\v.M\~in naar hun mening moeten worden voorzien en
'.v.-i,irtoi' zij het hunite wensen bij te dragen. Dit
• ..u-mi m bestaat hierin, dat wij naast alle Lovenge-
nneiiKlii verenigingen en daarvan volkomen geschei-

den, er geen kennen, staande op maatschapplj.be-
schöuwelijke grondslag. Het la de aanvang gecon-
stateerde a-politiek* karakter onzer studentenwereld,
wensea wij, voerwat de gezelligheid!- en de relfgieuse
verenigingen betreft, «Is juist te erkennen. Wij
In deze zin dan ook zeker niet te veranderen, noch
te bestrijden. Wat wij als leemte, als fout aanmer-
ken en willen veranderen, 13 de a-polltleke (in vele
gevallen zelfs antl-politieke) Instelling van de indi-
viduele student, welke schijnbaar innaertnt is mee
het overigens juiste, niet-polltleke gezelligbeidsleven.

niet behoeft, ja niet

SOL IUSTITIAE

Orgaan der
Utrechtse Universitaire Gemeenschap.

Uitgave der Stichting „Sol lusdtlae".

iWdrrdncteur: C. D. Grijns.
Ab tteta: Mej. E, Blnk.
Pl«u>: H. G. J. M. Kooter.

Rrdacticleden: M, C. de HAM. H. Klein
Leunemors. Dr J. A, Nlemeljtr. J. Rlnzema
en Prof. Dr W. C vnn Unn*.

Adrps der red.uiie on administratie:
U-peknhurg J, Utrecht.

Alle copy moet worden Ingeleverd Dinsdag
vóór 12 uur.

De Sol lualitiw verschijnt niet gedurende de
.1 endemische vacantle*.

..«.nc uueuigjoeiasieven.
™u u» zwier met Behoeft, Ja niet mag zijn. Wij
achten bet dan ook de allergrootste noodzakelijk-
heid, dat de student zich oriënteert op-, «n verdient
In de maatschappelijke problematiek,* d.w.z. de
politiek.

Wij zijn echter tevens van oordeel, dat zulks —
mede gezien de critische geest, welke de student eigen
Is, subs. behoort te zijn ~, bij voorkeur nl«t mag
geschieden op een „partij-politieke" basis. Wij staan
dus een politieke bewustwording van de student
voor. waarbij het begrip „politiek" niet in de on-
gunstige zin des woords worde opgevat.

Evenzeer echter Is het onze overtuiging^ dat zulks
niet kan geschieden zonder een, zij het dan ook zeer
ruime opgevatte, gemeenschappelijke grondslag. Juist
exndat w|j het botsen der meningen en der princlpla
in het gezellighfidjverband voorstaan en de vor-
mende betekenis daarvan ten volle recht willen doen
wedervaren, achten \v|l daarnaast een gesprek van-
uit een gemeenschappelijk politieke visie onmisbaar.
Het is Immers een fundamentele voorwaarde voor.
maar tevens aanvulling op, het eerste.

Voorwat betruft het maatschappelijk progressie'
denkende deel van de Utrechtse studenten, willen on-
dergetekenden In bovcnstfeinde leemte voorzien door
op zeer korte termijn over te gaan tot oprichting van
een afdeling Utrecht v*n de ..DrmocrtÜKh-Socialis-
tisch* Siucitittea Vereniging PoJllrta".^

Sinds v<l* JWD bettMfl la «De NArtandw Unl-
venlidHatedcn afdelingen vao Poftel*. Alleen in
Utrecht niet. Dei* ultiondcrbig al nu «poedlg tot
het verleden behoren. VUt a» de bevrijding liet het
2ich «nvMkHUk uiuim, itat het ueo «Wer opge-
richte ..SynnVii," voor Utrecht zou kannen werden,
wat Pollteüi eldera tt. Dei* vereddersteulog b edf
ter niet uiigeke^cfl. .JynthoJ»" U tenslotte in cora-
nuni^iKli vaarwater gekomen en la reedt enige tijd
(terecht ta gclttfcfcf) tor dek. Ztehirr de veiibring

voor net Wt, 4tt niet In Utrecht. «MUI In alle an-

dere Universiteitssteden, direct na de bevrijding een
„Politeia" ontstond.

De grondslag waarop „Polltela" staat is die van
het democraüach-sociallsme. D e m o c r a t i s c h ;
niet in de zin van volksdemocratie, of wat daar naar
riekt, maar la de xln 'vao de Democratie, zoals. deze
verankerd ligt in onze eigen, West-Europese Cultuur.
S o c i a l i s t i s c h : niet la de betekenis van liet
„muuutti socialisme", maar van het moderne, on-
dogmatische socialisme, wars van alle overdreven
prlnzipleen-reiterei.

Wij zija er dan ook van overtuigd, dat allen, Jic
de dictatuur van het geld en van het zinloze geweld
verwerpen, de terreur van communisme en fascisme
verfoeien en daartegen stelling wensen te nemen,
daarenboven zowel elk totalitarisme, als de 19e
eeuwse absolute vrijheid onaanvaardbaar achten ca
daartegenover vrede, welvaart en gerechtigheid, op
grondslag van vri) heid-in-gebonden heid stellen en
voorstaan, in „Pollteia" een g e meen schappelijke
basis voor een gesprek over de maatschappelijke pro-
blematiek zullen kunnen vinden. Temeer, waar .,Po-
litela'' zich stelt op de grondslag van het gcostelijk-
federallsme, d.w.z., dat het plaats biedt voor Pro-
te?tïuU-Chri£teJijke (orthodox en vrijzinnig.) Rooms-
katholieken en Humanisten, die elk, niet ondnnk.ï.
uiaar juist dank zij hun eigen levensbeschouwing
komen tot een gemeenschappelijk uitgangspunt voor
de Oplossing van de vragen en problemen, waar de
hedendaagse wereld ons mee confronteert. Ieders
tlflen religieuse overtuiging wordt in ..Politica" niet
alleen getolereerd, doch gewunrdccrd tevens, omdat
zij bron dient te zijn voor de convergerende poli-
tieke opvattingen.

Bovendien staat D.S.S.V. ..Politcia" los win elke
politieke partij en beperkt :lj er zich toe ,-tls ver-
eniging uitsluitend dan uitspraken K doen. wnniKi-r
er Universitaire belangen In het geding lijn.

Er ligt voor „Politcia" «n groot terrein brnak.
Wil worden fledreven door de plicht bi} te dragen
In het belang Van de student, en dus- in het hchng
der Maatschappij. Het i» onze op vaste overtuiging
gegronde hoop. dat ook zij. die zich niet stellen cp
haar grondslag, fa oprichting van „Politeia" ntd.
Utrecht zullen toejuichen, ornaat in een leegte wordt
voorzien en dat =IJ „PolUicia" met een vereniging cp
gelijk niveau, maar dan Op hun grondslag, spoedig
zullen volgen.

P. J. VAN DER BURG.
W. C. VAN DAM.
Ê. J. DOHHOUT MEES.
L. H. B. J.vanGORKOM
C, D, GRIJNS.
C. C. OOSTERLEE.

LA. POST.
j. W. RACKÉ.

C. H. VAN RHFJN.
C. B. SLOOFF.

• P. WESTDORP.
H. J. ZEEVALKING.
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U I T T R E K S E L
UU. g~^. * - -Aan de Tweede Kamer.
Ag.no,:.
Voor :.

De Organisatieraad van de O.P.S.J. heeft in haar zitting van
Zaterdag 26 en Zondag 27 Januari j.l. een uitvoerige bespre-
king gewijd aan het bij de Staten Generaal ingediende wets-
ontwerp tot toezicht op de leesbibliotheken (stuk 110), Dit
wetsontwerp moet het mogelijk maken, dat bestuursorganen, tóe t'
name de Collegea van Burgemeester en Wethouders, maatregelen
kunnen treffen met ̂ betrekking tot de verspreiding van boeken
en geschriften. Indien de Staten G-eneraal hun goedkeuring
hieraan zouden hechten, kunnen B. & W. van een gemeente ieder
boek, dat naar hun oordeel "aanstotelijk is voor de eerbaar-
heid" uit de bibliotheken verwijderen. Voorts krijgen zij de
bevoegdheid te verbieden dat aan minderjarigen boeken worden
verstrekt, die naar hun mening "een gevaar opleveren voor de
zedelijke gezondheid van minderjarigen".

De Organisatieraad van de O.P.S.J. acht het scheppen van
een dergelijke censuur op de leesbibliotheken rechtstreeks
in strijd met artikel zeven van de Nederlandse Grondwet.
Artikel zeven zegt immers: "Niemand heeft voorafgaand verlof
nodig om door middel van de drukpers gedachten en gevoelens
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet". Dit-sluit iedere vormvan censuur uit. Tegen prlpno-
grafische lectuur kan en behoort alleen te worden opgetreden
op basis van de betreffende bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht, Hierop is in de vele publicaties die reeds met
betrekking tot het wetsontwerp verschenen zijn, zeer terecht
gewezen.

Indien de Staten G-eneraal ertoe zal overgaan het betref-
fende wetsontwerp tot wet te verheffen, dan opent men hier-
mede de weg naar de willekeur. Met deze wet in de hand zullen
Nederlandse autoriteiten in staat worden gesteld-alle moge-
lijke geschriften uit de leesbibliotheken te weren. Het is
zeker niet denkbeeldig, dat men deze bevoegdheid speciaal
zal richten tegen progressieve literatuur. Op,deze 'manier
kan men overgaan, tot het instellen van een geestelijke dicta-
tuur, waartegen scherp verzet geboden is. Het is onaanvaard-
baar dat de gemeentebesturen zeggenschap krijgen over de'Ver-
spreiding van boeken en geschriften.
De O.P.S.J. ontkent d,e bevoegdheid van bestuursorganen om

vast te stetien wat wel én niet itf de leesbibliotheken mag
worden aangeboden. Dit is een inbreuk op de grondwet.
Van zeer gróót belang is bij dit alles de ontworpen bepa-

ling, dat B. en W. kunnen verbieden boeken uit te lenen, die
naar mening van dit college een gevaar vormen voor de "zede-
lijke gezondheid" van deze minderjarigen. Als organisatie van
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studerende jongeren voelt de O.P.S.J. zich geroepen hiertegen
haar protest reeds bij voorbaat te laten horen. Het begrip
"zedelijke gezondheid" is dermate vaag en elastisch - vatbaar
voor veelvuldige interpretaties - dat hierdoor allerlei soorten
boekwerken en geschriften die juist zeer belangrijk zijn voor
de ontwikkeling van jonge mensen, aan minderjarigen onthouden
worden op grond van bepaalde politieke en godsdienstige in-
zichten. Aan de hand van deze bepaling kan men boeken op
staatkundig, wijsgerig, politiek en cultureel gebied buiten
het bereik houden van jonge mensen en wij denken dan vooral
aan onze 18, 19 en 20-jarige vrienden, die in zich hebben de
drang om zich te ontwikkelen en op velerlei gebied te oriën-
teren. Wij wijzen hier ook speciaal op de positie van jonge
studenten die in plaatsen woonachtig zijn, waar zij niet regel-
matig gebruik kunnen maken van de boekwerken uit de universi-
teitsbibliotheken en er dus veelal op aangewezen zijn om
literatuur van meer algemene aard uit de particuliere biblio-
thefcen te betrekken. De maatregel als hietboven bedoeld kan
slechts dienen om de ontwikkeling en oriëntering ten opzichte
van allerlei belangrijke vraagstukken te remmen. Tegen te
hquden is deze ontwikkeling echter niet. Ook niet door maat-
regelen die de vrijheid van drukpers beperken.

•Üe Organisatieraad van de O.P.S.J. kwam danook tot de con-
clusie dat het door de regering ingediende wetsontwerp in
strijd is met de Nederlandse grondwet én bedoeld is als poging
de democratische vrijheden te beperken. Hierdoor zal speciaal _
ook het culturele en wetenschappelijke leven in Nederland
getroffen worden. De Organisatieraad is danook van mening,
dat tegen het wetsontwerp het verzet van allen die de geeste-
lijke vrijheid een eerste levensbelang achten, noodzakelijk
is en dringt er bij de Tweede Kamer op aan.geen medewerking
te verlenen aan het tot stand komen van een wet die indruist-
tegen de grondwet en tegen de belangen van het Nederlandse
volk. Zij zal het op prijs stellen indien de Kamer de Begering
zou willen adviseren het wetsontwerp nog voor de openbare
behandeling in te trekken.

Voor de Organisatieraad der O.P.S.J.



UITTREKSEL

Voor ....................... Q.D....1341 .................... : ......................... Naam ................... Q,P*j3.̂ ..(AQM.8.a.)..., ........................ . ..........................

Origineel in .................. O.D...113.6 ...................................... Naam ........ ö.*J;LS,Z,.iY.e..rgade.r..inge.n..) .........................................

Volgnr ............................ Ag.nr ..... 5.7115 ........... , .......... Aard van het stuk ..S.ah.O.liftiBjRnb.ij.e.e.ni£Qinst..,..OPaj"...

.... ......... . .................. af4-«-Ut.p«.ciLt...... Afz ........................................ Utr.e.oirt.. ....................................... Datum .......... 4»3...49.....

Scholierenbijesnkoinst van 4e O.P.S.J. af d. utrecht op
28.a.49 aan het adres Band. o eng straat 34 bis a te Utrecht.

Karel de MOL vertelde, dat binnenkort" hier de film
"Achter het IJzeren Gordijn" zou komen en dat hij hoogst-
waarschijnlijk wel tevoren kon uitzoeken waar deze zou v/orden
vertoond. Hij hoopte dat het de Vrseburg-bioscoop zou zijn,
daar deze zich uitstekend leende voor acties als het gooien
met stinkbommen, e.d.

Uitgetrokken door ........................ .G. ........

Op aanwijzing van

Afd./Sectie ,4b . ......... Datum .............. 17.»:6.»4.9..,
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UITTREKSEL
t

Uit : OD 1136 Naam: OPSJ

Voor: 0D 1341 Naam: OJPSJ-acties

Ag.nr: 5519S Afz. : ID Utrecht datum: 8-2-49

Aard van het stuk: Verslag v$rg*v*d#afd*'0treoht v*d»OPSJ met de dagelijkse
leiding v*d»OPS3i, te A0d«

v

Op 31-1-49 werd een verg «gehouden van de afd,Utr,v«d,OPSJ met

de dagelijkse leiding v*d«OPSJte Asd.

With vroeg nog of er nu in Utrecht niet eens de een of ander©

aotie kom worden gevoerd,bv»tegen de Nationale Beserve.Dit voor

stel werd ook teniet gedaan,aangezien er in de studentenpers

niet meer over de Nationale Reserve wordt geschreven en men dus

met een actie op een totaal verkeerd spoor zou komen«Hen kwam

tot de slotsom dat,er dan wel nauwkeurig de wantoestanden op de

Universiteit te Utrecht moesten worden nagegaan om er zo spoedig
boven
mogelijk/op te kunnen springen»

Uitgetr. door: JJJ Op aanwijzing van: KEU e

Datum: 16-3-50

40061 - '49



UITTREKSEL

Voor QD...1S41 Naam ..Organisa.t..ia....T...i)ro.gr.es.s.ie.-w.e...._S.t.ude.r.ende
Jeugd-(acties)

Origineel in .QD....L3.64 Naam O...P.,.S...J.*.-periD.d.ieke.n...

Volgnr Ag.nr 55184 Aard van het stuk QESL-hlad J.tS.t.iid.i.e.,...,e.n...,atrij.dt.'.

: Afz .HaaTlem.» Datum 4...S..4.9

Leden en vrienden van de Q.P.S.CT., weest je bewust van het
gevaar dat wij maar al te goed kennen uit de donkere bezettings-
jaren die achter ons liggen. Verdedigt de Nederlandse democratische
tradities en vrijheden. Protesteert tegen het Amerikaanse
Hersenproces 1949.

KUN8TSTUDEKENDEN TEGEN JS OORLOG IN INDONESIË.

Onmiddellijk na het bekend worden van de hervatting van de
koloniale oorlog in Indonesië, hebben enkele ÏBIÏSH van onze
leden op het Instituut voor Kunstnijverheidonderwijs in
Amsterdam op hun school een petitionnementsactie georganiseerd,
waarin tegen de oorlog geprotesteerd wordt en terugtrekking
van de Nederlandse troepen geëist wordt. Onze vrienden op de
l.V.K.N.O'. verzamelden in de enkele dagen, die nog voor de
Kerstvacantie restten, meer dan zeventig handtekeningen. Een
prachtig resultaat. Het petifcionnem'ent -werd aan minister ürees
toegezonden.

Uitgetrokken door G.* Afd./Sectie AGD...4& Datum S9...7...4.9,

Op aanwijzing van

5074 - M8



UITTREKSEL

Voor PL.1.5M Naam PM>IM...,MQG..STUD.,J1UGD-ACT3;.|B..,

Origineel in .QD....113..ft. Naam QRGWEMT--'-KBOövSïü&w-J-EUGD (-VÜRG-)

Volgnr. Ag.nr 5.3835 ^ard van het stuk '.

Afz Datum .̂.'..l.'!9....

Op 14*1.49 werd ten huize van Karel de MOL, Bandoengstr«at
£4 bis te Utrecht een ledenvergadering der OPSJ gehouden.

Marths van MALSM drukte speciaal Utreoht èp het hart veel
werk te maken van de studenten vooral in verband met de
Nationale Reserve. Het schijnt dat Utrecht hier nog te veel
liefhebbers voor, heeft (er werd gezegd een paar honderd)

Momenteel wordt de Griekse fototentoonstelling '(zie verslag
C/2 no 14f49 OPSJ) gehouden in den Haag. De afd.den H«ag van
de OPSJ wordt echter te -zwak è©vom:!.eii om iets te ondernemen
en nu .̂al hoogstwaarschijnlijk Irasterdam ziohweer übelasten
meteen openbare demonstratie hiertegen, Aangezien zij &et
succes, te Amsterdam behaald, nogal groot vinden.

Uitgetrokken door „..ï5 AM./Sectie ACP...J: Datum .?l.;l.ï.i?...

Op aanwijzing van .?.....±r~ r.

5030 - ' 48



Terbinding: 19
Datum: 19-1̂ 49
A/2 no 58'» 49 ÖPS J

f s c h r i f t
Volgno.

* O JAN; 1949

AAW. BE AISIESBKAMSS SCHOLIBBEN

Zaterdagmorgen vond een stakersvérgadering plaata van 6,00
werksters in dienst van de Gemeente Amsterdam, Èën bestuurslid
van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd heeft dé
vrouwen toegesproken:

"fij begrijpen heel-goed", zo sprak zij, "dat tf voor 60 cent
per uur Uw vermoeiend en verantwoordelijk werk niet kunt .
verrichten en wij vinden Uw eis van 86 cent per uur vol-
komen gerechtvaardigd.! "

w¥ij begrijpen ^ook, dat ïï na anderhalf jaar-van onderhandelingen
eindelijk het stakingswapen hebt gegrepen en wij zullen alles
doen om ïïw strijd'te ondersteunen!*1

Haar woord-en werden met een geweldige ovatie-begroet.
VHIENÏÏEN, WETEN JULLIE WAT HET BETEKEN! EEN UUE LAHG TE SCHBÖBBEU
TEGSN EN BUILEN 700E 60 GEIÏr WAAE NO& BELASTING AFGAAT-? — . '

Amsterdamse scholierea, * •
Jullie zijn in dit conflict tussep werksters en Gemeente betrok-
ken. Van jullie wordt gevraagd het wetffc van deze vrouwen over
te nemen tot zij weer aan het werk zijn.
Tal va 'n s c h o l i e r e n h e b b e n g e w e i g e r, d
dit te doen. Er zijn gevallen bekend van scholieren die drie ~*'
keer achtereen weigerden het werk van de 'werksters pyer te neaea!-

richten een klemmende oproep tot ullie allen!
KACHELS AAN TE MAKEN EN KOLEN Tl SJOU1EN!

1EIGEET PAPrÈBMANDEN LE^G TE liKEN, KLASSEN AAN TE
VEGEN SN STO? Ai1 TE NEMEN!

ledere handeling, hoe nietig ook,
die anders de werksters zouden
verrichten, verzwakt de positie
van de stakende werksters!

' LAAT JE NIET ALS ONDEEOUIPEB GSBRÏÏIEBH !

Eén Amsterdamse .scholier heeft Zaterdag aan de werkster's een
belofte afgelegd: ^Wij -zullen Uw strijd ondersteunen".

Scholieren, houdt die belofte gestand ! !

Organisatie Progressieve
Studerende Jeugd .



UITTREKSEL

Voor Q.EL.1341 Naam Q.,P,,S.,.J,..racties

Origineel in oD it^S ; Naam ••• C-«-£*N»: bedrijfswsrk •....: ,

Volgnr Ag.m53.7@4 Aard van het stuk .T!S!rölö.g.....b.l̂ .e.enfeoni8t

Afz. A-dam Datum .̂ .?.

Op 15 *emuari 1949 werd, na mondelinge öaiwegging aan het
,-. woooadres, ««n 50-tal kernleden van de CPR uit de bedrijven -

r Overheid en andere te Amsterdam, onder wie de politieke aecr«^
V v tarisaen der onderscheidene afdelingen der GPN in die gemeente -

bijeengeroepen aan het Dia trio t van genoemde beweging te ji.*dam.

Door rfillem mn 8ÏIJK, ge b. 23.12.08, werd het woord tot de aaja-
wealgen gevoerd.
De verandering werd bijgewoond door Theodore Johan HENRAfl, geb.
15.10.Sa-, vermoedelijk als

'\ Uitgetrokken door ........... BQ ........................................................................... Afd./Sectie ......AÖD-4.b ................... ... Datum

Op aanwijzing van ........... B.-1IJ..

5030 - '48



UITTREKSEL

Voor ; 00.. 1341 Naam QP.SJ..«Ac.t.ieS

Origineelin.QD. 1136 Naam OPSJ=5t«r.gad«ilng«n

Volgnr Ag.nr. -58992 Aard van het stuk . Verslag....congr.e.s QPSJ....t.e....A.'..dam

: Afz. .....jD-Ut-re-oht Datum 5-.1....49 -.

v

Op het OPSJ-congres, gehouden te Amsterdam op 27, 28 en
29 December 1948 werd besloten een optocht naar de Gr-iekse
Foto-tentoonstelling te organisaren.
De aanwezigen, leden van de OPSJ, zijn naar buiten gegaan
uit het gebouw "De Leeuw" en zijn in groepsverband de Val-
kenburgerstraat uitgemaüoheerd, richting Amstel.
Route via het Waterlooplein over de Amstelbrug naar de
Keizersgracht. Vervolgens werd gedemonstreerd voor de Griek-
se fototentoonstelling, daarna werd doorgelopen^ rechtsaf
de Vijzelstraat in naar het Muntplein. Na aankomst op het
Muntplein werd de optocht door de politie uit elkaar gesla-
gen. Hierbij werd door de politie meegenomen: HANS van MANEN,
het nieuwe lid van de OPSJ te Utrecht,(Hij is te Utrecht nog
nooit op een vergadering geweest, dit was zijn debuut).Het
meegenomen schild waarop stond "Geen Tsaldaris in Amsterdam1*
lag later op een vluchtheuvel op het Muntplein.
Joop WOLP1 verklaarde later, dat hij het een reuze reclamw
vond, want nu hadden heel veel mensen het juist gezien.
Verder werd er bekend gemaakt, dat er foto's van de demonstra-
tie waren genomen"; langs de route stonden dan ook een paar
fotografen.
Joop Wolf verklaarde nog, dat de politie dit niet had mogen
doen(het uit elkaar slaan), daar de groep nog geen 100 man
telde en er dus voor zo'n demonstratie geen verlof behoefde
te worden aangevraagd.

Uitgetrokken door MS

Op aanwijzing van B.. .III..

. Afd,/Sectie AGD/4b Datum 4.»7...é.9.

5074 - '48



UITTREKSEL

Voor OD 1341 Naam ...

Origineel in OD..-1136 Naam QESJ-verg.. -

Volgnr. Ag.nr 52992 - Aard van het stuk .verslag-congres. -OPSJ...te AMam .

Afz ÏD-Utee-,:lït '. Datum -5-^49,

In het kader van het Congres van de Organisatie van de Progressieve
Sturende Jerugd (OPSJ) te Amsterdam van 27 t/m 29 December 1948,werd een
demonstratieve zitting gehouden,In de zaal,waarin ong.300 -ersonen aanwezig
waren heerste een hoera-stemming en deze stemming werd steeds meer opgezweept
hetgeen zijn hoogtepunt bereikte aan het slot van de avond.De vorige dag was
al iets gezegd over een fototentoonstelling in Amsterdam op de Keizersgracht
vlak bij de Vijzelstraat.De tentoonstelling bevat foto's over de strijd tegen
de rebellen in Griekenland.Deze tentoonstelling werd gebraadtmerkt als fascistisch
en er was besloten een delegatie te zenden naar de bnngemeester van Amsterdam
om hem te verzoeken de tentoonstelling te sluiten en dan de vrijgekomen expositie-
ruimte ter beschikking te stellen voor jonge Nederlandse kunstenaars.Tegen Mat einde
van de demonst'ratieve-avond kwam ELSE MULDER zeer opgewonden voor het doek en deed
verslag over haar bezoek aan het stadhuis van Amsterdam.De burgemeester had geweigerd
de delagatie te ontvangen en toen had de delagatie zich gewend tot de secretaris
van de gemeente Amsterdam.Deze vond,dat het nog niet vast stond dat Tsaldaris een
facsist was en dat de zaak nu niet zo belangrijk was als de delagatie wilde doen
voorkomen.Ze werden netjes weer weggewerkt.Maar Else MILDER riep uiti"Maar er zijn
vele sturende jongeren,die het hierbij niet zullen laten,burgemeester d'AillyJ".

X

Uitgetrokken door H Afd./Sectie .acd.*4b Datum 5.1*49•

Op aanwijzing van

5074 - '48
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Hiermede heb ik de eer Uwer Excellentie het volgende
ter kennis te brengen»

" Op 9 en 10 October j.l» werd te Amsterdam door de
communistisch georiënteerde Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (O.P.Ŝ J*) een "conferentie van stude-
rende jeugd" gehouden, waarin zal worden geprotesteerd
"tegen een eventueel hernieuwde poging van bepaalde zijde
om betrekkingen aan te knopen met Franco -Spanje"»

Het Hoofd van de
^CEHTEALE VEILIGHEIDSDIENST

Mr. L. Einthoven.

O Aan Zijne Excellentie
de Minister van Buitenlandse 2aken
t.a.v, de HoogEdrjestr.Heer Hoofd
Directie Politieke Zaken
te
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resolutie Q.P.S.J»
J E 38.R G E H E I M

O

O

Hiermede heb ik do eor uwer Excellentie het volend e ter
kennis te brengen*

Op 9 en 10 Qctober j* l* werd te Amsterdam door de "Organi-
satie van Progressieve Studerende Jeugd" (Q»P»S*J») een ««café*
rent ie van sttider ;nd© Jeugd" gehouden» waarin o. m. een delegatie
werd samengesteld, welke opdracht kreeg aan de Minister van On-
derwijs, Künetan en Wetenschappen een resolutie aan te bieden en
eventueel toe te lichten» **asrr

Be resolutie heeft de volgende inhoud;
"Be conversatie van studerende jeugd, op uitnodiging van do
"Q.ïVS.J. op 9 en t O Qetotuer t« Amsterdam bijeen» spreekt zlja
*veroatrü«Mng uit over de toestand» waarin het Hederlandse oa«*
"derwij s op het ogenblik verkeert»
M(?esi0n hei belang van het Rederlandee onderwijs voor de Heder-
"lanöse jeu,«d en voor de toekomst van onze nationale cultuur en
^wetenschap, dringt de confarentie er bij de regering op aan voor
"het Jaar 1949 een groter bedrag aan *8 rijk» achatkist t« o»t-
" trekken» dan thans is êraamö «a veraoekt de regering tot «i|-
"ziging vaii de reeds ingediende ontwerp-begroting over te gaan*
"Speciaal dient aor̂ r te worden gedragen voor da l̂ijkberechti-
"fdng van het Openbare Onderwijs ten opa l oh t e van het Byzonder
"Onderwijs.
wï)e conferentie van studerend» jett̂ d is van mening, dat het ur*-
«•gentiöprô raa van de 0»P.S»J. constructieve richtlijnen biedt»
"di« bij ver»e»enlijking eeh belansrijke bijdrage kannen vormen
"voor het herstel en vernieuwing van het Nederlandse onderwijs*
"Onmisbaar is hierbij de inspanning vmn de studerende jeugö, di*
"zich in dienst aal aoeten stellen van de verdediging en ont-
"wikkeling van het Nederlandse onderwijs in het algemeen ea het
"openbaar onderwijs In het b̂ zonder*.

Be tekst van het in deze resolutie bedoelde urgentieplan
werd ïï reeds bij mijn schrijven no 36590» dd» 1 Juni 1948 toe-

üatrent het verloop vea deae conferentie hoop ik U ta zijner
tijd nader in te lichten»

Bet Hoofd van d»

'""Aan îj|ie Excellentie
d e. Mini s t e r-Pr e s i d ent

Aan Zi.jne Excellentie
de TI in. van Oncl'--r '.
löms'-en en Wetenschappen

Mr» L» Einthoven»

te
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Anti-Pranco-actie O.IUS.J.
S E H E I M

O

Hiermede heb ik de eer TJsrer Excellentie het volgende
ter kennis te brengen»

Op 9 en 10 October j.l. werd te Amsterdam door de
communistisch georiënteerde Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (O.P.S.J») een "conferentie van stude-
rende jeugd" gehouden» waarin besloten werd een telegram
te zenden naar de U.N.O*, waarin zal worden geprotesteerd
"tegen een eventueel hernieuwde poging van bepaalde aijde
om betrekkingen aan te knopen met Franco-Spanje",

Het Hoofd van de
«GEHTRAIE VEILIGHEIDSDIENST

Mr. I*. Einthoven.

O Aan Zijne Excellentie
de Minioter-Preaident
te
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Conferentie studerende jongeren

over Nederlands onderwijs

Begroting moet
herzien worden

Zaterdag en Zondag jl. Kwamen drie-
honderd studerende jongeren uit alle
delen van het land, op uitnodiging van
de Organisatie van Progressieve Stade,
rende Jeugd, te Amsterdam In gebouw
De Kroon bijeen. Op deze conferentie
werd uitvoerig gesproken over de toe-
stand, waarin net Nederlandse onderwijf
zich op het ogenblik bevindt.
Studenten, middelbare scholieren, kunst"
studerenden, kwekelingen en Jonge
onderwijskrachten spraken als hun
mening uit, dat het nationale onderwijs
absoluut onvoldoende is en dat de Neder-
landse regering niet genoeg aandacht

(besteedt aan de belangen van Cultuur
ren Wetenschap.. De mening van de con-
ferentie kwanv^pft uitdrukking in een
resolutie, dlarfêr Sipte regering op aan.
dringt vooy ie>T|B.ajr 1949 een groter
bedrag aan 'sJKijkJLsehatkist te onttrek-
ken voor ondepvitj/doelelnden dan thans
is geraamd.
Het Kabinet /^rordt verzocht tot her-
ziening van de ontwerp-begroting over
te gaan. „SpeciaaJ", aldus de resolutie,
„dient *org te worden gedragen voor de
gelijkberechtiging van het Openbare on-.
derwijs ten opzichte van het Bijzonder
onderwas". De conferentie onderstreep-
te hiermede, tevens het urgentie-pro-
gram, dat door de OPSJ ter discussie
werd gesteld. Na de inleidingen op Zater-
dagavond kwamen scholieren, studen-
ten. jonge kunstenaar» en kwekelingen
Zondagmorgen In aparte delegatie-ver-
gaderingen bijeen om de verschillende
vraagstukken, verband houdende met het
Nedertandse onderwas, te bespreken,
Tijdene de discussie op de conferentie-
zitting werd medegedeeld, dat momen-
teel in Spanje tachtig jonge mensen op
hun exceeutie wachten. In verband hier-
mede en In verband met de wil tot het
behoud van de vrede In de wereld, ver-
zond de conferentie het volgende tel«'
gram aan de UNO:
„Pe Conferentie van Studerende jeugd,
op uitnodiging van de OPSJ op 9 jen
10 October te Amsterdam bgeen, dringt
er Wj de UNO op aan vast te houden
aan het besluit tot het Verbreken van
de diplomatieke betrekkingen met
Franco—Spanje. Verder dringt de con-
ferentie er bij de UNO op aan de
executie van de tachtig, kort geleden
te Bareelona, ter .dood veroordeelde
jonge Spanjaarden, te verhinderen, at)
doet een beroep op d* Verenigde Naties
oorJogspTOpaganda en oorlogsvoorbe-
reidingen tegen te gaan en alle maat'
regtle» te nemen tot behoud van de

Zondagmiddag t« half vier werd de
conferentie gesloten. Ben, speciaal
daartoe verkozen, delegatie zal de be-
sluite» van de conferentie onder de
aandacht van de minister van Onder-
wjjg Kunsten en Wetenschappen, prof,
Rutten, brengen.
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orlogspropaganda pp
H.B.S. werd fiasco

DEN HAAG, 10 Junj. —r De leerlingen
van de Stevin-HBS aan de Raamstraat
waren gisteren, uitverkoren om als eer-
sten te horen spreken over 'het prach-
tige Jevén van een cadet bfl de Militaire
Academie, Kolonel C. J. M. Q. van N$j-
natten, commandant van de Luchtdoel-
artillerie, wachtte echter een bittere te-

i leürstelling. Zijn gehoor betond slechts
uit zegge én sphrjfve tte^leerlingen uit

i de 4e en 5e klassen ~
j overigen, . alsmede
geen enkele bel
De, actie van de
igressleve Stude'réue
oorlogspropa

t hiermede een
Één ander
gens van de
**it, dat de /Serljngen van de 4e klasse
op de HBS aan dé Beeklaan als één man
weigerden de brochure „Cadet bij de
KMA" aan , te pakken, toen dit. geschrift
door de directeur Van de sqhool werd
uitgereikt. Tevens hamen deze leerlin-

jgën hét besluit de lezing, die a.s, Maan- ;
i dag op deze scliool zal worden gehou-i
den, te boycotten.

•y

bleken
hebben.

è van Pro-
tegen deze
holen heeft
es geboekt.

vredesverlan-
olleugd ia het
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Inquisitie-maatregel
tegen

Haakon Sloliju
Protest-motie aangenomen
op culturele avond -OJP.SJ.

AMSTERDAM, 36 Mei. — Ongeveer 189
aanwezigen op de culturele avond In
gebouw De Brakke Grond, georganiseerd
door de O.'P.S.J., hebben een protest"
motie aangenomen tegen het besluit van
de N.C.B.V. en de V.A.R.A. om muziek-
gezelschappen, waarin Haakon Stotfln
meespeelt, niet meer voor de radio t«
laten optreden.

Deze schandelijke maatregel, die in d»
motie een slag voor de culturele vor-
ming van ons volk en een aantasting
van de vrije meningsuiting genoemd
wordt, geldt voor het Concertgebouw-
kwintet, het Amsterdams Kamermuziek-
gezelschap en het gezelschap Alma
Musica,
Haakon Stotijn, de eerste hoboïst van
het Concertgebouworkest en secretaris
van de Nederlandse Vredesraad, trad op
deze culturele avond zelf op en had met
zfln prachtig spel groot succes. Stotijn
werd begeleid door de pianist Lion
Contran.
Zaterdagavond wordt in De Brakke
Grond de film Mitsjoerm gedraaid, ter-
wijl tevens de bekende negerzanger Sir
Lancelot optreedt. Er is dan ook nog
gelegenheid de tentoonstelling „Onder-
wijs in dienst van de Vrede" te be-
zichtigen.



Uniek onderzoek van
O.P.SJ. naar leugens

in leerboeken
Belangwekkende

tentoonstelling geopend
AMSTERDAM, 24.Mei. — Vanavond om
acht uur heeft Peter Smulders, voorzit-
ter van de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd in gebouw De:Brakk«
Grond de tentoonstelling „Onderwijs in
dienst van de vrede" geopend.
Een half jaar lang rhebben tientallen
schplieren, leden -en
organisatie materi
het onderwijs in N*
andere landen. De
aan door middel
dpcumenten van
tenknipsels, sfc
borden.én &
welk een
derwijs in

van de
.eld over

tal van
tg toont

'fotorcopieën,
ien,: krap-

ip grote
geschilder! zijn, in

•abele toestand (het ón-
derland zich bsvindt ten

gevolge vai^ de grote bedragen die' de
Nederlandjfe regering voqj/oorlogsdoel-
etaden besteedt. Een»*e«l£s van officiële
cijfers en uitspraken verstrekt door re-
gerii^gsinstélluigen, gemeenteraden, on-
derwösinstellingen, het Centraal Bureau
voor Statistiek, is verwerkt. '
Dé tentoonstelling is vooral belangrijk
en, uniek in .de geschiedenis van het
Nederlandse onderwijs door het onder-
zoek dat de O.P.S.J. heeft Ingesteld
naar de onjuistheden, leugens, wegla-
tingen enz. in de leerboeken, waarvan
er op de tentoonstelling tientallen te
zien zijn.
Dé tentoonstelling is geopend Vrjjdag
en Zaterdag van twaalf uur tot half
zeven des avonds.



Oorlogs-prppaganda
in de schoolboekjes
In mijn jeugd waren de schoolboekjes erg
saai. In de rekenboekjes liep er altijd een
vat leeg in zekeren tijd en dan moest je
uitrekenen, hoeveel er in gezeten had. En
in de taaiboekjes moesten we zinnen ont-
leden als: ,Jan slaat- de hond". Kende je
het trucje van onderwerp — gezegde —
lijdend voorwerp, dan ging je over. Maar
veel variatie was er niet in de voorbeelden,
die we te behandelen kregen op taalles.
Dat schijnt nu veranderd te zijn. De leer-
lingen worden geboeid door voorbeelden
uit het werkelijke leven. Ook de voorbeel-
den uit dé taaiboekjes hebben een zekere
actualiteit. Dat is verheugend. Bedenkelijk
wordt deze actualiteit in het onderwijs
echter, wanneer er uit het werkelijke leven
en uit het wereldgebeuren van deze tijd
zonder onderscheid voorbeelden gekozen
worden, zonder dat de vraag gesteld
wordt naar de opvoedkundige waarde er-
van; wanneer in de taaiboekjes zinnen te
bestuderen opgegeven worden, die de oor
logsgeest in onze opgroeiende jeugd kus
nen wakker maken of aanwakkeren.
Een voorbeeld daarvan vond ik ii
boekje „Onze stijlfouten" (voor UL
middelbaar onderwijs), van A. Wil
9de druk bewerkt door Dr. J. Karsafhieyer
uitgave J, B. Wolters, Groningen m 1948.
Daar lees ik op blz. 23 (les 11, punt 7):
„De boer vroeg, of Stalin de beer even
vast wilde houden, dan kon hij hem
doden".
Het is duidelijk, welke de verborgen strek-
king van het zinnetje is. Wij weten name-
lijk, dat met „de beer" dikwijls Rusland
bedoeld wordt. Men spreekt over „de Rus-

sische beer". Stalin moet deze beer eve.nj
vasthouden, opdöt de boer hem doden kan. j
Het is niet du/delijk, wie met „hem" ge-
doeld is: het/ka*rbetreVking hebben off'
Stalin en oR/ue beer bfeide. De opgayel
aan de leerjragen van hè/ ULO en middel-

M l • jbaar onderwijs is nu om deze stijl-ondjii-
ontdekkqn en te verbeteren"."

gedachte naar voren
aan>ftet doden van/He beer. Dat wil zeg-

prev§j**fe;?e*hDrlog tegen Rusland
het Kremlin. Een

„ j^ » —jmet deze gevolg-
trekking met veel moeita hebben.

^oorbeeld in een taaiboekje,
nietwaar? Zo direct uit/iet moderne leven
en zo actueel! Maar ir/de vorm van taal-
onderwijs en taalzuiyéring wordt er hier
stilzwijgend van uit/gegaan, dat de beer
maar gedood moer worden; dat Rusland
een land is, dat jzfe oorlog verdient; en dat
het\communynne niets meer is dan alleen

_._ , dat zo spoedig mogelijk
vernietigd moet worden. Aldus wordt er
hier op een bedekte wijze een stukje oor-
logspropaganda gegeven, hetgeen wij ver-
derfelijk achten voor onze ULO-- en mid-
delbare schooljeugd. Op deze wijze zal de
jeugd bevooroordeeld worden ten opzich-
te van de grote wereldproblemen van te-
genwoordig en wordt het haar onmogelijk

gemaakt om te leren luisteren naar de eis
tot radicale vernieuwing van de maat-
schappelijke en economische verhoudingen,
welke toch ook maar vanuit het commu-
nisme tot ons komt.
Wij moeten hier het gevoel voor propor-
ties niet kwijt raken. Ik weet wel, dat wij
met de zuivering der schoolboekjes de
vrede op aarde niet zullen brengen, even-
min als met het afschaffen van loden sol-
daatjes als kinderspeelgoed. Wie dat zou
menen, zou alleen maar blijk geven van
een wereldvreemdheid en naïveteit, waar-
om terecht gelachen wordt. Toch mogen
wij, die oog hebben voor de grote oorza-
ken van de oorlog, juist daarom deze klei-
ne dingen niet verwaarlozen. Want zij ge-
tuigen van een geestesgesteldheid, die ge-
rekend kan worden tot de grote oorzaken
van de oorlog: de geest van haat, fanatis-
me, nationale eigenwaan, burgerlijke be-
houdzucht, geweldzucht. Tegen deze geest
strijdt de Militia Christi. Ook wanneer
deze geest schijnbaar onschuldig naar vo-
ren treedt in de taaioefeningen op school.
Wie lachte daar ook weer om het congres
„Onderwijs-Vrede"? Hoe goed, dat dit
congres er geweest is! Aan de slag, school- j
comité's! Een razzia op de schoolboekjes!
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«e Ursamsatie-Kaad van de OreanJsn-
nie van ProKressieve Studerende Jeugd
heeft de burgemeester van Amstértlam
telesrafisch verzocht de vertontiis van
..Het Ijzeren Gordijn" te verbieden.

! Nederland-U .S.S.R, af d. Haarlem pro-
testeerde bij dP burgemeester van Haar-
lem tegen eer, verlor ,g aldaar, terwijl
de C.P.N. District Konneraertand zich
met een psotesttelegram tot de Haar-
lemse burgemeeator heeft g*w«ad.



Geheimzlnnig gedoe op
\ eerste 5-j. H.B.S.
Vanmorgen om half twaalf is op de eer-
ste vijfjarige H/B.S. de militaire lezing
gehouden, die vërJeBên week onder druk
van de actie van de O.P.S.J. werd afge-
last. De lezipfr was in alle stilte voor-
bereid. Tot vij^ttibiuten voor het begin
wisten de leerlingen er niets van!
Deze keer werd de • lezing alleen ge-
houden voor vijfderklassers, voor wie het
laatste uur' van de ochtendschooltjjd ver-
viel.
Bij het uitgaan van de school om half
een surveilleerden vier agenten voor en
vlak bt| de school



O.P.S.J. zet campagne voort

Protestvergadering
tegen

militaire lezingen
De Organisatie ven Progressieve Stude-
rende Jeugd zet Jnaaiwiampagne tegen de
lezingen van haiKMinls)terie van Oorlog
op de Middelbglre scholen in Amsterdam
met kracht vóort,^yanmorgen werden
manifesten verfjpTwd onder leerlingen
van het VossTus- en^Barlaeus-gymna-
sium en van het Amsterdamse en Mon-
tessori-Lyceum. Maandag waren de
Tweede Openbare Jïtadelsschool en de
Vierde Vjjf jarige ,ItB.S. aan de beurt.
In de nranijesten worden de leerlingen
opgeweïnr'de protestvergadering te De-
zoeken, die de O.P.S.J. op Donderdag a.s.
belegt in gebouw De Krooi^Rembrandts-
plein.
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Wereldcongres voor vrede

Talrijke organisaties
betuigen hun instemming
De oproep tot het houden van een .
wereldcongres voor de vrede te Pa-
rijs in de maand April, die gedaan is
door het internationale contactbu-
reau van intellectuelen en de Inter-
nationale Democratische Vrouwen
Federatie, tezamen met vooraan-
staande intellectuelen uit alle delen
der wereld, heeft reeds een grote
weerklank gevoadatEj

De Wereldfederat|if vin Democratische
Jeugd heeft in eeff schrijven aan het ini-
tiatiefcomité gevtózeapp het enorme be-
lang, dat het benpuoVan dé vrede voor
de jeugd heeft.jZif hefeft besloten mede
te werken aan jfcefte Ja ouden congres en
heeft alle aanglsloten.
roepen deel tefnemi
dingen in samlnwer!
ganisaties en/afzoi
hun landen. >
In Frankrijk hee*fh«inachtige vakver-
bonfl, de CGT ziü^idheasie betuigd. De
Franse jeugdbeweging UJRF, die meer
dan 300.000 leden telt, de Franse vrou-
wenbeweging, de beweging van oud-ver-
zetsstrijders, Combattants de la Liberté
en talrijke andere democratische organi-
saties hebben eveneens hun medewer-
king toegezegd.
De Franse intellectuelen hebben besloten
het nationale congres, dat door hen zou
worden bijeen geroepen, niet door te
laten gaan en al hun activiteit te richten!
op het wereldcongres. '
In Nederland is ook reeds geantwoord'
op de oproep. De organlsatieraad van de
Organisatie van Progressieve Studeren-:
de Jeugd heeft een adhacsle-betuiging;
naar het inltlatiefcomlté gezondenr

organisaties opge-
' aan de voorberei-

met andere or-
ke personen in



Vele scholieren onder-
steunen de staking

In het anders zo rustige schoolwereldje
is beroering ontstaan over de staking
van de gemeente-schoonmaaksters.
Maandag verscheen een groot aantal
leerlingen met manifesten van de Orga-
nisatie van Progressieve Studerende
Jeugd, waarin de M.U.L.O.-scholieren,
H.B.S.-ers en Gymnasiasten worden op-
geroepen zich niet te laten gebruiken als
onderkruipers.
Dikwijls bleek, dat de jongens en meis-
jes, die bereid waren de klas te vegen,
kolen te halen enz., dit werk als een ver-
zetje in het „schoolleven van alledag"
beschouwden: en er geen notie van had-
den, dat zjj de positie van de stakende
werksters of"»""'1*'*1'''"* tr--i ...»^ --•-
lieren werd*
de staking
ondersteune:
(hiertoe in
spoord door
doorgingen
werksters '
Op meer dai
de oproepenl
gedeeld, in
.exemplaren _.,--—-—-r-
[Vanmorgen we/ö^n tiental scholen be
plakt met andpre manifesten van de
O.P.S.J., die hetzelfde beogen.

. Heel wat scho-
v&n overtuigd, dat zij
e werksters moesten
lev'en er ook over, die
este gevallen aange-

,.— iderwtfzer of leraar)
et hm werk, dat anders de
rrichfti.

ag scholen verschenen
'naar ons wordt mede-

ëéri >plaag van duizend


