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NOTA
Van: KA-H .A.

"UiTGtBötKT

Op 19-4-50 werd aan Clipper brief No. CAK/50/211(78445)
geschreven, waarbij "hem de gegevens vervat in rapport no.
7ö44t> van HB. aan KA-H.A. du. ü4-ü-t>0 werden doorgegeven.

19-4-bO



Februari 50

78445
B Illd/h 3 n.a.v* schr. van utrecht 78445 z.Co

V E R T R O U W E L I J K

Ne derla nda « Onde rwl j zers
Vereniging (H.O.V, 3.

Onder verwijzing naar dezerzijds schrijven no. 74428 dd. 15.12,1549
hel) Ik de «er Uwe Excellentie te berichten, dat volgens een door één
der organisatoren van het congres "Onderwijs en Vrede" in besloten OPSJ-
kring gedane mededeling» da Nederlandse Onderwijzers Vereniging (N.O.V.}
zou hebben besloten een bedrag van f*100.- bij te dragen in de kosten
van bedoelde bijeenkomst» Of aan dit voornemen gevolg is gegeven en van
wie het initiatief voor des* geldelijke steun is uitgegaan is mij niet
bekend*

Het Hoofd van de
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Z.E. de Minister van 'f//.-
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen /
t.a.v* de Beer Hr.H.J. Scholvinok
Chef van het Kabinet Mr. L. Binthoven.



voor PD 7686

]?0„sB78445 nav schr» van Utrecht no 78445

Aan: KASA ,
Van: H.B» '; \•

Illd/o 4

Volgens verkregen Inlichtingen zou Kerel de Mol (alias
Tl je de !.,cl}„ geb» 5.4*1932 te Zullen, wonende Bandoengs®-*
straat 84-bis A te Utrecht, aich enige ti d in Karseillö
hebben opgehouden, Hij sou te kennen hebben gegeven te
vdllen ga «n varen.

Betrokkene, die volgens verkregen inlichtingen thans
in Hederlf ad terug zou «5ijnr was leerling van de H.B. S, te
utrecht en gedurende die tijd secretaris vun öe afdeling
Utrecht vün d« O.F. 3. J,* Hij i» een volblooé cojEosunist^
al ie hij nog te jong om lid van cie partij t© zijn* Hij vm
een clecnte leerling op de H.B.S. en he«ft sijn studie dsoa
ook afgebrokim. Sindsdien voert hij 20 goed al» niets uit*

Gedurende de tijd, dat hij afdelingsbestuurder wes van
de Q,!'.S»J«fwBasfipn te zijnen huize EI> erraalon best- uur aver-

(ITI) H.B. E4.2.1350.

P.S» Do datum van vertrek en tcrurl-ro- 'öt Is döaorsi
niet bek«nd, V©1 ie bekand dr.t öo rol 17.1.1950
in üBrsellle vertoefd©»



VERTEÖUWELIJK ? 5 JAN. 1950
Datum: 23-Verbinding: 19

0/2 no. 84'.50 OPSJ

Onderwerp: Verslag kaderscholing OPSJ, gehouden op
17-1-50 ten huize van de familie HARMSEN,
1e Atjehstraat 41 hs te Amsterdam.0.

Berichtgever betrouwbaar'
Waardering bericht: idem

^n GERRIT HAHMSEN,
4ANNIE HAHMSEN,

*i TINI OSKAM,
'*CLUCAS DE JONG, geb. 17-6-26 te Amsterdam,

"i^BSTHER DE JONG, geb. 28-10-31 te Parijs,
i PETER SMULDERS,

OP KAAM
T

PAR:/IA;.

MARIA ELISABETH IDA HONSSLAAE-NOBDHOLT, geb. 9-6-30 te Bever-
wijk,
ANDRE ROELOPS,

LEO NAGEL, geb. 30-8-27 te Zeist,
KNAAK,

CORNEIIS DE JONG, geb. 30-3-30 te Doorn,
TRIJNTJE ROELFINA BULTJE, geb. 7-1-28 te Amsterdam,

J^CLARA DE JONG, geb. 23-3-28 te Parijs, en
<| EUDI MULDER behoorden tot de aanwezigen.

Er werd begonnen met het maken van proefwerk naar aanleiding
van het "Leerboek der Arbeidersbeweging", samengesteld door
het partijbestuur der C.P.N., 1e aflevering, uitgave Pegasus
Amsterdam 1949. Gerrit Harmsen gaf de volgende vragen op:
1. Wat zijn de kenmerken van het kapitalisme?
2. Wat zijn de kenmerken van het Nederlandse kapitalisme in

het bijzonder?
3. V/at zijn de fouten van de oude Ned, arbeidersbeweging?
Na het proefwerk moest Peter Smulders de eerste alinea van
bladz. 25 van bovengenoemd boekje voorlezen, waarna Gerrit
Harmsen dit nog toelichtte.

Opmerkingen:
Peter Smulders overhandigde een brief voor Prof. Minnaert
aan een der aanwezigen, met het verzoek deze brief in Utrecht
op de post te willen doen. Aan dit verzoek is voldaan. De
fotocopie van deze brief gaat hierbij.

Volgens Nagel bevindt KAREL DE MOL, geb. 5-4-32, zich thans
in Marseille. De Mol had te kennen gegeven dat hij wilde gaan
varen.
Peter Smulders deelde nog mede, dat de Nederlandse Onder-

wijzers Vereniging (H.O.V.) besloten had, ƒ 100,- cadeau te
doen aan het congres "Onderwijs-Vrede".

Bijlage: fotocopie brief



P.Smulders -
VroHkatraat Jli Amsterdam» 17 Januari 1950.

4*
De Hooggeleerde Heer
Prof* Dr t M«Minnaert,
Zonneriburg,/
TT T H E C H T,

Zeer geachte Heer Minnaert»

In antwoord op Uw verzoek om inlichtingen
betreffende de a.B.I.V. en het Congres Onderwijs-Vrede het volgende;

De N.B.I.V, ale organisatie betuigde geen
adhaesie. ~^~~

Oorspronkelijk wel de heer Noordhoff, voor-
zitter van de Js.B.I.TF, waarmede ik in contact kwam doordat ons comité
een uitnodiging kreeg voor een vergadering van het Nederlands Vredes-
wetengoh.Inst.i.o.i waarvan hij ook voorzitter is.

Hij gtaat in nauw contact met de heer Hoorde,
"bestuurslid van de ITederlandge Onderwijzers Vereniging (N.O.Y.), die
de campagne tegen het Congres door de P.v.d.A. aan het rollen bracht.

In mijn laatste bespreking "bij de ïf.C.V.
stelde de heer Eoorda als voorwaarde voor een welwillende houding van
de N«O.V. ten opzichte van het Congres, dat het congres mede door de
N.B.I.V. georganiseerd zou worden.

Dit zou n.l. volgens hem bij de buitenwereld
iodere twijfel wegnement dat het Congres ook maar enigszins eomounis-
tisch zou kunnen, zijn.

Dit was voor het Comité aanleiding om ten
opzichte van de il.B.I.V. een gereserveerde houding aan te nemen.

het comité.

licht , verblijf ik

Gevolg was de U bekende " onthul l ingeri1 over

Hopend U hiermede voldoende te hebben inge-

inet de meeste hoogachting»

P. Smulders



VEBTBOUWELIJK

Datum:

5 JAN, J95Q

Verbinding: 19
C/2 no. 15*50 OPSJ
Onderwerp: Kaderscholings-bijeenkomst van de O.P.S.J.

op 20-12-49 ten huize van de Fam. Harmsen,
1e Atjehstraat 41 hs te Amsterdam.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanwezig waren:
ANNIE HAEMSEN,
THEODOBE JOHAN HENBAE,
CLAABTJE DE JONG,
ELSJE DE JONG,
ANJA NOOBDEWIEB,
ALPEED LEO NAGEL,
TINI OSKAM,
ANDBé BOELOPS,
BUDI MULDER,
BIE HONSELAAR-NORDHOLT en
GOB DE JONG.
De leiding van deze scholing berus0tte bij Annie Harmsen.
Ook nu viel het weer op, hoe weinig de kaderleden aan de
te behandelen stof hadden gedaan, alhoewel het behandelde
boekje, "Microben, Mammouths en Mensen" van Alex Novikoff,
handelend over de evolutieleer, toch zeer simpel is. Even-
goed geven de meesten hunner leiding aan discussiegroepen
en houden zij daar inleidingen over deze onderwerpn.
Diverse mensen waren afwezig, j).a. Kar,!. .4Qdre.ajL. WJĴ IA. die
medegedeeld had dat hij niet rnlfëlT^komen zou; redenen onbekend.
Catrien Buitje was eveneens afwezig want zij was bezig met
de voorbereiding van een bijeenkomst voor de jeugd. Lucas de
Jong en Peter Smulders waren ziek. Gerrit Harmsen was ook
niet aanwezig, want hij hield een lezing in Wormerveer.
Over de scholing zelve is verder niets bijzonders te melden.
Nagel had op een abonné-lijst van "Studie en Strijd" gezien,

dat er in Breukelen nog een abonné zat, nl. op kasteel Nijen-
rode. Peter Smulders vertelde toen, dat op dit kasteel voor
de buitenlandse dienst wordt opgeleid en dat deze mensen zwaar
geselecteerd werden. De belangstelling voor de OPSJ zou wel
niet zo erg gezond zijn; ze zouden daa± wel een eigen inlich-
tingendienst hebben. Nagel wist de naam van de abonné niet,
maar zou JjjLJiitzoeken en op 21 Dec. aan Peter Smulders in
Utrecht meedelen."
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VERTROUWELIJK

Verbinding: 19 Aó Datum: 19-12-4-9-™-"
C/2 no. 128^'49 OPSJ v . . .,.. -^
Onderwerp: Kaderscholing van de OPSJ op 6-12- 49" t e ff TïuiZe

van Peter Smulders, Vrolikstraat "3t3-£ï DGC, 1949
Amsterdam-O. _ . . _ .

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang ten 20.25 uur, einde ten 21.35 uur. Aanwezig:
PETER SMULDERS *\E HARMSEN >4 ELS2E DE JONG

%l JSA^^-inATIiliBISASuiiroff XE GEERIT HARMSEN^L X' BIB KNAACK
X'ALFSED LEO NAGEL XI TINI OSKAM \* HAEEY VISSEE
^VANDRE ROELOFS XfCLAARTJE DE JONG \^ANJA NOORDEWIER
/4RIE HONSELAAR-NORDHOL^ICÖR DE JONG

X'RÜDI MULDER //THEODORE JOHAN H
Afwezig met kennisgeving: Catrien Bult je ,\Jac. Hoekstra,

en Floortje Przyrowsky. x^_^
Besproken werd het begrip vooruitgang; spreker^GER HARMSEN.
Er zijn twee categorieën van mensen, n.l.

zij die zeggen dat alles zo zal blijven als het is; het is
een rotzooi en het zal wel zo blijven ook; en
zij die zeggen dat er een voortdurende vooruitgang is, een
opgang naar iets hogers.

Over het eerste vertelde Harmsen dat hij pas een boek had
gelezen van Jacques de Kadt, waarin de schrijver zegt dat de
huidige democratie nog niet zo gek is en dat het maar zo moet
blijven. Dit is een standpunt dat men volgens Harmsen veel in
de P.v.d.A. hoort.

Over het tweede betoogde Harmsen dat de maatschappij is
onderworpen aan een zekere wetmatigheid. De 20ste eeuw is ge-
kenmerkt door een cultureel pessimisme. Br heers t -de mening
dat wanneer de kapitalistische maatschappij verdwijnt , er een
chaos ontstaat. De 19e eeuw is echter gekenmerkt door een
cultureel optimisme. In die tijd werd gezegd dat de maatsckp-
pij steeds streeft naar hogere vormen.

Het is nu de vraag: hebben we te maken met een vooruitgang
of met een cirkelgang? Bewijsgronden voor de vooruitgang:
1) de ontwikkeling van planten en dieren,
2) de vooruitgang der menselijke samenleving, welk bewijs

echter moeilijker is.
Over bewijsgrond 1) wijdde Harmsen met enige voorbeelden uit;
bewijsgrond 2) bleef onbesproken.

IEN:



S E H E I M

U i t T R E K S E L
Uit : .0.0....U.SI x
Ag. no,:_...!
V8or

Verbinding 19 Datums 1-11-49
C/2 no 1124*49 OP3«T
Onder worp i KadereoholingBavond OP3J, gehouden op 2 5»-10-49

ia perceel Spuistraat 262 te Amatardaa.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang ten 20.20 uur, eind* ten 22.10 uur.

R, echtgenote van ö«r Haimsen
KABL AITDSIS WITH,
CATHIEK WXffJl,
JAO. HOEKSTRA
ASÏÏHB «ÖBI.OSS
OOH BB JOffÖ
CLAARTJE DE JONG
HA1BT VISSER
ANJA NOORUBWISR
ALFRED LSO NAGEL
TINI 03KAM.

Afw«aig mat lc«tiniag«ving:
BIB NORDHOLT
FLOÖBiJl HISISOWSKT (b«id«n zi«k).

S« vergadering begon met de beraadslaging waax men de
volgende maal bij elkaar zou feomen, daar het AHJV en da*
ook de OPSJ de volgende veek het perceel Spuietraat 262
moeten verlaten wegens huaraohuld. Besloten werd, de vol-
gande keer bijeen te koaen op de kamer van Claartje de Jong,
lage naar at raat 25-HI.

Hierna KOU Hoekstra het een en ander vertellen over het-
geen hij gelezen had in een boekje van "Stalin", getiteld
"Het Nationale Vraagstuk", Daar hij dit boekje echter a|f%
gelezen had, wiat hij «r ook niet» van t» vertellen. ïö«a
Oer H ar JOB e n vroeg of iemand anders van 4e
voor das» ««^liii^van^^^-^Sfia^»
woozd Böbuldigf toto», i «r we* niet« «itgevoe/d.
werd Oer Harsiaen danook genoodzaakt zelf het woord te voeren,
Hij behandelde het onderwerp: "^aflcisme". Behandeld werd
dan eerst het begrip: natit, Tolgtni ¥Stalinn i» het begrip
wnatie" het volgende: "Historisch gegroeide» duuraaae «en-

!heid van grondgebied, taal, eoonomle en psychiache gesteld-
iheid, die ia de cultuur tot aitisg kjomt". voorbecldeat
de ÏÏSSB is g«tn aatie^ waaf" bestaat uit oa 16 natie*$ Zwit-
serland is eveneens geen natie (bondsstaat)j België is ook
geen natie (strijd tussen Vlamingen en Walen); India even-
eens niet, bestaat uit oa 600 naties. Volgene Harrasen ia
Indonesië* ook geen natie «n werken enkele naties* waaruit
Indoneaii' is samengesteld, zoals bijv. Soendanaean en Amboa-
nezen, nog met de Nederlanders samen.

-2-



-2*

André Roelofs vroeg hierop ho« het dan aet Hederlaad stond
In verband B«t Friesland, Harmsen rond, dat Nedsrland wtl
als aatie beschouwd kon worden, daar het Frlas nog ain of
meer kunstmatig IQ stand gehouden wordt. Aan dt Fries» oul-
tuur hechtte Harmsen danoofc niet veel «aardt» want bijv*
Theun de Vries, hoewel alt friesland afkomstig, heeft nog
nooit een roman In het fries geschreven, doch altijd in
het Nederlands.
Kort werd nog gesproken over het begripi volk. Bit ia dan

een ethnogrefisch begrip. De natie la «en product vaa de
kapitalistische ontwikkeling5 ai j is gegroeid alt binnen-
landse marktea. De bourgoisie vil desse markten gaan bescher-
men door het aanlegden van wegen «n kanalen. De politieke
macht van de adel wordt door de bourgoisie overgenomen.
De 90-jarige oorlog ie het eerste voorbeeld vaa e«a bajpg**-
lljke revolutie i het laatste voorbeeld hiervan i» de reve-
latie van 1917 in Rusland. In 1848 keert de Bussisohe bour-
goisis zich tegen de reactionaire macht van het Tsaristische
Busland.
öe aansluiting vaa Sud«t«a-Duita«ra bi^ Duitslaod i» niet

ondersteund door de Coaauöistisohe partij daar dit verster-
king van de uaoht van het fascisme (» imperialisme) betekende.
De oorlog Finland-Busland was ter versterking van ds positie

van het Internationale proletariaat, al. Busland «eest wat
grondgebied hebben ter verdediging vaa Leningrad.
Ook nat Wsreldfederaliame is een vorm van fascisme. Eet

Amerikaanse imperialisme heeft danook nu een exportartikel
gevonden, nl. het weieldfederallsas.
Het nationale bewustzijn wordt ondereijnd door het COSJBO-

politiame. Het bevordert de klassenstrijd, terwijl het later**
nationalisme betekendt: gelijkgerechtigdheid en het bevordert
een klassenloze maatschappij.
Hiermede was deze scholingsavond afgelopen,
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' Nu ar in Amsterdam zoveel nieuwe centra zijn o .-gericht
lijkt '.iet ons goed om het werk hierin een3 uitvoerig
te bespreken.
Van verschillende kanten hebben we ot merkingen gehoord
als: "Ja, wij weten aoma niet, wat we eigenlijk zulien
doan op een centrumavond! :1 L»aarom willen we nog eens,
met uitvoerige voorbeelden, een soort 'richtlijnen" ge-
ven.

Het is zo langzamerhand wel een gewoonte geworden, dat
we op een centrumavend beginnen met ons werk te bespre-
ken. Dat wil dus niet zeggen enkel een droge opsomming
van alle genoegens die de 0.1.3 tJ* je biedt, maar een
levendige discussie van alle leden. Als er een handige
krantenverkoper in het centrum zit,bv., dan legt die
natuurlijk aan de anderen uit, hoe ie dat doet. Ook het
maken van nieuwe leden kan je samen bespreken. Iemand
beeft b..v, een jongen ot het oog, maar ziet geen kans
om hem alleen lid te maken. Nu, dan spreek je mat een
ander lid af, an allicht, dat je de bewuste jongen samen
wol mee krijgt naar een leuke avond of excursie van de
O.P-.S.J. En. op die avond kunnen jullie allemaal met ham
praten. Wedden, dat ie lid wordt ?
Weet je van enkele leden, dat ze in sommige vakken op
school slecht zijn, nu, maak er dan een afspraak mee om
samen naar de huiswerkhulp te gaan. Zo kunnen we door-
gaan met voorbeelden. Natuurlijk informeer je op een
centrumavond ook, wie er naar weekend, studiegroepen
enz-, gaan, en kun je afspraken maken om, dat samen te
doen.
Om »u geen belangrijke punten te vergeten, ia het nood-
zakelijk, dat je alles bespreekt aan de hand van hot
AjDSterdammert je, dat is trouwens leuk genoegj Het komt
er dus opaan, bij liet bespreken van het werk niet in de
ruimte te zwammen, maai- juist die punten te nemen, die
in jouw centrum de aandacht vragen, en dan alle leden
er in te betrekken.
Hoe je de avond verder vult, hangt van je centrum af.
Het ia goed, om avonden, waarop je verhalen voorleest
en spelletjes doet, eons af te wisselen met lezingen
over allerlei onderwerpen.
Dat voorlezen van verhalen is meestal leuker, als je
om de beurt leest, dan kun je je aandacht er beter bij
houden. Verder is niet ieder boek even geschikt om er
stukken uit voor te lezen. Het baste is, als je er van
te voren een afgerond geheel erin opzoekt en dan zo-
nodig met een paar woorden de voorgeschiedenis vertelt.
We geven hieronder een aantal stukken die geschikt zijn
om voor te lezen. Het is natuurlijk de bedoeling, dat
de lijst door jullie wordt aangevuld !

John Beecker^_ESN 5CHIP_VO:iA_Uir.

Mt boek behandelt de geschiedenis van een Amerikaans
achip, dat ir, de laatste oorlog' troepen en wapens ver-
voerde, Het waa het earste Ajnerikaanse schip, dat met
oen gemengde b o man r. in/? vo?r, onder oen negorkapitein.
J; krijgt e<jn 3Chert '-^sld van do raascn-achteruitzet-
ting in Amerika, maar ook maakt het boekje duidelijk,
ia t l ie belachelijk • -ichv:ru itzott ing kunstmatig in
stani worit K '- hou -if; r..
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stand wordt gehouden.
Ieder hoofdstuk vormt een geheel eo is heel geschikt om
yoor te lezen. De beste hoofdstukken z i jn misschien wel
6,8,9,12,17,20.

N. Ostrowski,. een Russische arbeiders Jongen, die mee-
vocht in de revolutie en later bouwde aan de Scrvjet-maat-
sohaDpil, beschrijf t in dit boek het leven in een stadje
aan de Pools-Russische grens in het jaar 1918,. Het stadje
is beaat door de Duitsers. Een heel spannend stuk is blz.
130-168, over het begin van een staking in een grote fa-
briek, Het doodschieten van een arbeider is er de direc-
te aanleiding van. In dit hoofdstuk komen ook de eige-
naar ran de -fabriek en een rijke grondbezitter uit de om*
gering .voor. Het is goed om het boek eerst zelf te lezen.
Qstrowski heeft het werk niet kunnen afmaken, hij stierf

Dit boek. min of meer een beschrijving van zijn eigen le-
ven, geeft een werkelijk grootse schildering van de Hus-
sische revolutie en de opbouw in de eerste jaren daarna,
het is spannend en uitstekend geschreven. Ook de rol van
de jeugdbond komt er duidelijk In uit, Evenals"In Storm
geboren" is het moeilijk om een afgesloten geheel te vin-
oen o» voor te lezen.
Hier volgen een paar stukken uit het boek, die geoohikt
zijn om voor te lezen.. Het ene loopt van blz.. 1/9 tot 198
(tot aan de sterretjes). Dit gaat over het aanleggen van
een spoorlijntje naar een bos, waarvan daan hout gehaald
moet worden, voor het io de nabijheid liggende plaatsje
Bojarfca. Je leest er van de geweldige moeilijkheden die
de werkbrigades moesten overwinnen om dit werk te vol-
tooien en van de grote liefde voor de pas gestichte Sow-
Jet-Hepobliek, die hen bezielde.
In het hierboven genoemde stuk wordt besproken over ben-
den, die de aanleg van de spoorlijn belemmerden, b. v.
die van een zekere Orlik.
Die zijn te vergelijken met gangsters, die in de eerste
tij*%a de revolutie (tijdens de interventieoorlogen)
hier en daar landstreken terroriseerden.
Een ander stuk uit het boek~loopt van 2)6 tot 243, Dit
gaat over-de dood van Lenin. Het spreekt eigenlijk voor
zich zelf. Je merkt er uit, welk een geweldige plaats
Lenln innam in de harten van de Russische arbeiders en
boeren.

Hodzja Nasteddin (de Oosterse Tijl Uilenspiegel) bindt
steeds de strijd aan tegen de tyrannie, waaronder de be-
volking van Bochara te lijden heeft: tegen de woekeraars
en uitzuigers. Het boek is in een bloemrijke stijl ge-
schreven. Om voor te lezon zijn het geschlkst; van deel
I: hoofdstuk 8, hoofdstuk 14 (Hodzja heeft om 2 slacht-
offers van de woekeraar Jaffar te redden van alle mens-"
kleren e. d. gekregen en probeert die nu te verkopenj+
hoofdstuk 15. Doel 2: Hoofdstuk 2, 8, 9, (het meisje , waar
Hodzja nee wil trouwen, is ontvoerd nuar de harem van
Deïmir.



Hodzja, als vrouw vermomd, loopt op de markt rond en
alnt op een plan om het paleis binnen te komen ten
•Inde het meisje te bevrijden) Hoofdstuk 10 (ifcdzja,
•la een wijze uit Bagdad vermomd, probeert de Envi*1
«rvan te w«»riiouden de h&rem (en dus ook 2ijn meisje)
t* betoeken).
Darde deel, hoofdstuk 5 en 6 (Hodzja probeert zijn meis-
te-ult de harem te ontvoeren) hoofdstuk g en 10(Hodzja
dl* *icfc»elf bekend heeft gemaakt om zijn vrienden te
redden, tal worden verdronken in een oude waterput.Hij
haaft vroeger zichzelf gezworen, in die put de woekeraar
J*ffar te «allen verdrinken-,

DB bovengenoemde boeken zijn in ieder geval te leen, als
Je het van te voren opgeeft via Annie Harmsen.

*

Ban apê . ao' tegen het eind van de avond, ia ook dikwijls
IWk» *9 geven er hieronder een paar» Vanzelfsprekend
horen we van jullie nog andere spelen, nietwaar ?

1. Woord Teranderen

x Men begint met een kort woord, b,v. vlug, dat
moet worden veranderd in vaat. Sr mag maar één
letter tegelijk v/orden veranderd, en in elk sta-
dium moet het een goed Nederlands woord zijn,
Dos: vlug, vlag, vlas, vlak. vak, vast- Wie het
langs de kortste weg doet, wint het spel,
foorden van 3- 7 letters zijn hst geschikat, Ieder
schrijft op een apart blaadje papier.

2. Concreet of abstract

De spelers nemen een voorwerp in hun gedachten,
en een ander, die de kamer uit was, moet door
vragen stellen er achter j roberen te komen,' wat
het i3. Hij vraagt dus b.v.: Is het concreet ?
daarna: Leeft het ? enz.. Je mag alleen antwoor-
den mot Ja of Nee. Ds speler mag b.v. 15 keer
vragen en in totaal 3 oaal raden naar hot onder-
werp.

>. Iemand schrijft een spreekwoord op, maar inplaata
van letters, zet hij xxx, due geplaatst volgens
de woorden van het spreekwoord. Pc spelers mogen
om de beurt een letter raden, als het goed is,
wordt de letter op de plaats van het kruisje ge-
aefr. Elke speler mag 66n keer het hele spreek-
woord raden en mag hiervoor zelf het ogenblik .
bepalen-. wie het eerst het hele spreekwoord
raadt, wint het-,

4-, Een der spelers verlaat het vertrek, liefst on-
gemerkt. San ander maakt dan bekend, dat Pietje
verdwenen ia,. Ieder geeft nu een zo goed niogo-
lijke beschrijving van de persoon.

5. CJedurende &&r. of twee minuten iijiun alle spelers
naar oen nuur of een tafelblad mui verschillende
voorr/erpep er op. Dan draaier, ze zich om, en een
der Sj.elera v^rpla^tst enkele voorvrerpon. U a weer
~er. -uinuut t: hebben goki.?3:cn keren de svdorB
zich no;; „-ai.a c.~ en jchrijver. op jen blaadje,wat
or volgens h-n v^r ir.dvrd ia. '£^n goede -



koning ia oen punt voor, oon foutieve tweo puxrton
togon.

6. Slkc apoler schrijft hot oon of andere onderworp
op oen stukje papier b.v. muziek, vliegen. Alle
papiertjos worden door elkaar geschud en daarna
verdeeld. Nu moet iedor tweo minuten sproken
ovor hot onderworp, dat hij hooft gekregen. De
besta spreker wint..

7. Ieder speler stolt een (zelfgekozen) beroemd
persoon voor, een geleerde of staatsman b,v. Zo
zitten met z-n allen in een ballon. Nu daalt de
ballon, omdat hij te zwaar belast is, er moet
dus iemand uit. Ieder mag nu vijf minuten apre-
kan, zoals de persoon, dat zou doen, die hij
voorstelt. Le slechtste spreker gaat het eerst
ar,uit i de beste blijft over en wint het. Je kujrt
dit spel het best een week van te voren afspreken
zodat je do tijd hebt, over een persoon en aan

• ' rede te denken.

Daarstraks zeiden we al, dat hot goed is om af en toe
•t v " een loaing te houden op een Centrumavond, met diacua-

i '„ v sie erna.. Hierbij geldt wel in de eorste plaats, dat
1 "'' • degene, die de lezing houdt, goed op de hoogte moet
t ' frijn van zijn onderwerp, Ala je een of twee weken van

t© Toren al een afspraak maakt voor een lezing, is er
ook voor de andere ledan tijd om zich voor to bereiden
op do discussie, om ovor vragen te denken on&.

"V<? Hu Is hst soms moeilijk om de goschikste boeken te
vinden die je kunt gebruiken voor je lezing.

* '- To willon daarom in ons volgend contrumoverzicht enlgo
onderwerpen bespreken en het materiaal, dat je er voor
knot zebruikqn.
fat een onderwerp betreft kunnen we al enkele opmer-
kingen maken, n.i. over allerlei onderdelen van de
biologie.. Vooral wat hot leven van de gewone planten
en dieren om je hesn aangaat, zijn er in de boekjes
van ^fcimanfl en Jhijsse allerlei aardige dingen te vin-
den, ieïrs wel stukken om zo voor te lezen.
Ze zijn leuk en voor iedereen begrijpelijk geschreven.
Daarnaast is het natuurlijk altijd goed, om liefst een

/ aantal voorwerpen, waarover je praat mee te nemen
(plant of dieren dus). Dit geldt trouwens voor iedere
lezing, die we in een centrum houden.
Tillen jullie opgeven wat voer lezingen er in jullie
centrum zijn gehouden en door -nie ?
3ome is ccn lezing zo, dat ie heel. goed ook voor oen
ander centrum kan'Borden gehouden. Dat kunnen we dua
voortaan ook doen.
Haaat deze lezingen hebben we een aantal mensen al»
lid, die niet direct in een centrum werken, maix tooh'
over een bepaald onderwerp hoel goed kunnen vertellen,
Oa te beginnen zijn dit er drie:

1. Catrijn Bult jo ovor fotografie. Hierbij laat ze
ook zion hoo je een foto ontwikkeld en afdrukt.

2. rfojxnie i ronk ov^r muziek. Inn moet do Centrum-
avond ergens -vorder, gehouden waar een piano i9.
j?ermie speelt dar. 66n of moer stukken on vor-
t-lt .-r bij .

1>. ?iot ~> nul i v r--i -'il vertall^n ovjr Geologie (over
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Iets. wat we veel te weinig doen op onae oontrumavonden
ia sicgon. Waarom hobbon we nu eigenlijk eon zangbundel.
Laten we afspreken, dat we iedere keor toch minstens
een lied behoorlijk leren. Er zijn tooh in bijna alle
contra wel mensen, die een muziekinstrument bespelen ?
B.T. een mondharmonica, fluit, mandoline of gitaar,
Das als we nu voortaan naar onze weekends on kampon gaan,

%. dan kan iedereen horen, dat wij er aan komen, zo enorm
•Ingon we I

Br is wel eens gezegd, dat we met de contra moer naar
tentoonstellingen en concerten móeten gaan, Hu zijn

4 concerten meost te duur voor ons. Maar waarom zouden we
, de concerten niet bij ons thuis laten komen ? Bon onkelo

keer eens naar een goed radioprogramma luisteren kan *
h0el mieters zijn. Jo kunt zoiets per slot van rekening
al enige dagen van te voren uitzoeken.

Bet k-omt nogal eens voor, dat er op een centrumavond
p druk wordt gepraat over oen of anfter actuala gebeurte-

nis in de wereld, maar vaak blijft het daarbij. Hu kun-
nen we dat veel beter aanpakken. Je sprerakt af, dat alle

% A loden de komende 14 dagen alles lezen- wat ze tegenkomen
igi t • 1>.v, over Ohina. Dan de volgende centrumavond kun je
^" daar een tijd over discussieren met z 'n allen en de din-
'j * gen wn.ar je niet uit komt, daarmee kom je nog eens op

de studiegroepen me»- naar voren. We moeten wel bij
iedere discussie (ook over films enz.) een disoussieloi-

*ï* der aanwijzen, die zorgt, dat we niet al te veel afdwa-
ƒ len van het onderwerp.

Tfe hebben nu achtereen volgens verschillende dingen ge-
noemd, die op een centrumavond kunnen worden gedaan..
Hatuurlijk is hiermee de voorraad niet uitgeput. Het
voorlezen kan worden uitgebreid met gedichteneer kunnen
leden het een of andere muziekstuk spelen, enz. Enkele
dingen willon we nog noemen, die van belang-zijn. Daar
is in de eorste plaats het corresponderen. Haar ons idee
wordt het nog weinig of helemaal niet gedaan. Het is
echter mogelijk voor ons, om een beperkt aantal adressen
van jongens en meisjes uit Isjechoslovakije en de Sovjet-

I unie te krijgen, om in het Arans, Duits of Engels mee te
corresponderen. Denk eens, wat een fijne gelegenheid on
met jonge raonsen uit heel andere landen van gedachte te
wisselen ! 'Ue dus wil corresponderen (als centrum) en
een adres wil, laat ie het opgeven aaa Annie Harmsen»
Daarnaast is al eens naar voren gebracht het correspon-
deren mot een soldaat uit Indonesië. Het behoeft tooh
wel nauwelijks enige toelichting, dat dit reuze belang-

^.... .. rijk is. Niet alleen omdat wij dan iets meer van de
toestand onder de soldaten te weten komen, maar vooral
voor de jongens die daar voor-'.veet-iïc-hoe-lang zitten,
afgesloten wan iedere goede voorlichting en bestookt door
ophitsende propaganda.
Ook voor deze adressen kunnen jullie je tot Annie Earmsun
eenden.

Tenslotte nog 6èn dinfi. Ir. veel centra -vordt al een log-
boek bijgebüuden. "oiets is een heel prettige vorm om
je verslagen to r.-leer.. Het is leuk, ala j o om beurten
-•en verslag nv^t, ~t. :* <J".n '''it t i j tekent, of fo to ' s
jr bij plakt. Zul l-r. w e^-ns zien -.v i u act hut Pa^skamp

bes*j logboek h--f t ?
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/ We hebbon het nu oen hole t i jd gqhad over . centrum-
arottdan. Maar we'kunnen natuurlijk voel meer doon in
een centrum. B.v. eens naar buiten gaan. Hu het voorjaar
weel1 in aantocht is, kriebelen je bonen toch zokor om
eena Oon flink atuk te lopen ? 3n wat zijn er al niot
voor mogelijkheden I 3en Zondag naar do duinen op de
flats, en dan daar je karretje stallen en zelf . f i jn
een tijd tippelen en zeelucht snuiven. Hebben niet alle
leden een flets dan zoek je het dichter bij. nou, ga
eana langs de llerwede of de Jjnstel of do Zuiderzeodijk,
of eerst een atuk met een boot naar het Noorden l
Ja koet 20 eon dag net zo mokon ala je wilt; je kunt
echt wandelen, of je neemt een bal mee en speelt ee»
partijtje hand of voetbal op een opon stuk, je kunt
ergens gSan volksdansen, of je «werft ^at rond en kijkt
naar de vogels en de nu al uitlopende planton, Ben jö
wel eens .een dag naar Vinkeveen goweeat ? Bet is een
vaar fietsen, don kun je daar een roeiboot huren en
voor een grilden of fee ben je met z-n zessen de hele'dag
op het water of op de kleine dichtbegroeide eilandjes.
Ook ia het leuk om een ankele keer een avondwandeling
te houden, b»v. om een uur of kalf negen houdt je op
«iet Je oentrtunavond en je wandelt nog een tijd rond.
buiten de stad en probeert de Grote Beer te vinden !

Br aijn nog veel meer mogelijkheden. WQ kunnen met ono
hele centrum b,v. een tentoonstelling bezoeken. De
neeate tentoonstellingen blijven toch minstens enige
weleen, zodat je het van te voren leunt afspreken met
je leden. Daarvoor of daarna zeu je oen lezing kunnen
laten houden in je centrum over hetzelfde onderwerp.

Hetzelfde geldt voor nair een filn gaan. Laten we daar
ook iets goeds van maken, door er samen over te praton

\a afloop, of een volgende avond, dan leren VQ van
\, om critisch te kijken, wat ofis wordt voorgezet.

We hebben nu verschillende aogelljkheden voor een cen-
trum besproken, laten VTG nu eens samen vatten, wat dua
oo taak is van een ccntrumbeatuur.

Ben voornaamste vereiste ia, dat je regelmatig bestuur-s-
/ vergaderingen houdt, Daarop je behalve de wederzijdse

controle van contributie-innen, verslagen maken e,d,
bespreekt wat je de eerstvolgende tijd denkt te doen
oet je cbntru». Ben goeie voorbereiding verzekert je
al voor do' fcelft succes ! '7e moeten steeds weer bedenken,
dat Je net esn goed centrum nieuwe'mensen aantrek^, sn
daardoor als otgaplsatie -uitgroeit, Sn dat is imnero
juist w a t w e no&ie hebben ! . . .

Door het werk van ous allemaal zullen we de O.i.S.J.
groot en sterk oaketi on daardoor de vooruitgang dienen,

7 3 A K Z E ,

O,?.3.J. Afdeling Amsterdam,
AriT.ii-1 Harmsun, late Atjelostriat 41 hs,

-.3. Koe vooral op dL' vjr 'vljriri^ a.s. I>ondardn3
24 r'.-bruari OE.,8 'Jur in nno '-iorvk.".



A f s c h r i f t

ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD ,
'Ü. (

Studiegroepcommissie
Secretariaat: Singel
AMSTERDAM 0.

Februari 1949

Beste Vrienden,

Wat is het vraagstuk waar alle O.P.S.J.-ers deze maanden
over spreken? Eigenlijk hoeven we die vraag niet eens te
beantwoorden, natuurlijk is 't de AZIATISCHE KWESTIE, met
welke bespreking we de vorige week in verschillende studie-
groepen gestart zijn.

In alle hoeken van het land kruipen we om de syllabus, die'
de studiegropen-deelnemers allen ontvangen hebben. En we
kunnen alle niet-deelnemers alleen m; ar dringend aanraden
mee te kruipen en dus dieper door te dringen tot die pro-
blemen en vraagstukken, die dagelijks in het middelpunt van
de belangstelling staan.

We zullen onze- opgedane kennis eens kunnen spuien door een
tegenstander aan het woord te laten en'met hem (of haar) in
debat te gaan. We gaan zelf artikelen lezen en bespreken.
En ws zullen het weekend 26 en 27 Maart als afsluiting met

de deelnemers uit alle afdelingen bij elkaar komen en ons
standpunt t.o.v. de vrijheidsstrijd van de koloniale volkeren
te formuleren en bekend te maken.
Een opwekking tot, deelname aan de bestudering van een

:' ' probleem, dat ons allen zo na aan het hart ligt zal nauwelijks
v.

nodig zijn. We hoeven de kranten van de laatste dagen maar
na te gaan om ervan overtuigd te zijn, hoe dringend noodza-
kelijk het is om alle studerenden om ons heen een juist beeld
van de gebeurtenissen te geven. En daarom: AAN DE SLAG!
Kom op de studiegroepen'. !

In Amsterdam Woensdag 23 Pebr. in het honk Spuistraat 262
-̂  voor leerlingen t/m de derde klas, bij jfetty Wensink, Eerste

Helmersstraat 153 voor kunststuderenden. Vrijdag 25 Pebr.
in het honk voor leerlingen vanaf de vierde klas.

Tot zien op de Studiegroepen.
Martha van Malse n.



_ A f s c h r i f t

ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD

Studiedoelen.

Secr. Singel 360
A m s t e r d a m .

W ÏLJ _ 1 I N A Z I E ?

Eeeds sedert 3 & 4 eeuwen worden de Aziatische landen geko-
loniseerd.

A „ Hoe komt het dat sedert het begin van de 2Qe^eeuw het
verzet in de koloniale gebieden"zo is toegenomen?

Tot de laatste helft van de 19e eeuw werden de koloniën door
het moederland gebruikt als roofplaats van koloniale waren.

Handel mi jen (compagnieën) bestreden elkaar tot ze het mono-
polie (alleenrecht van handel) over bepaalde gebieden hadden,
zodat de de koopprijs van de koloniale waren zo laag konden
vaststellen als ze zelf wilden.
Een beperkt (in verhouding tot de 20e eeuw) staatsapparaat
diende om de belangen van de handel maatschappijen te be-
schermen. Men liet echter de feodale inlandse maatschappij
structuur onaangetast.

Omstreeks de eeuwwisseling wordt de kolonie behalve roof-
plaats bovendien b e leggings i ,g(3 bie d_van Europees kapitaal
en afzetgebied voor Europese massaprgjrü'cten. .

Het kapitalisme komt in de phase van het imperialisme : de
enorme uitbreiding van de industrialisatie van het moeder-
land brengt met zich mede:
I Behoefte aan afzetgebied
II Stijgende vraag naar grondstoffen
III Grote vorming van kapitaal dat weer rendabel moet worden
gemaakt .

Men gaat nu over tot het oprichten van -ondernemingen in de
koloniëen, die grondstoffen en voedingsmiddelenbronnen ex-
ploiteren en vangt dus zo 2 vliegen in een klap (grondstof-
fendelving en kapitaalsbelegging, zie II en III) en men
gaat over tot het oprichten van scheepvaart mijen, transport-
bedrijven en dergl. (ook aanleg van spoorwegen die nodig
zijn voor de afvoer van grondstoffen en voedingsmiddelen),
die de koloniëen geschikt maken voor afzetgebied (I) en
bovendien weer gelegenheid geven voor kapitaalsbelegging (III)

^e gevolgen hiervan zijn enorm.
In de maatschappij structuur treden grote veranderingen op.
Bij het feodale uitbultingss.ysteem dat zoveel mogelijk on-
aangetast wordt gelaten komt de kapitalistische uitbuiting
en daarmede :
een nieuwe maatschappelijke kracht, de arbeidersklasse ,
die al spoedig tegen de onmenselijke uitbuiting in verzet
komt .
Ook ontstaat er een in h<3 e mse bo ur go i s ie , die zich zowel door
de buitenlandse machten als door de inheemse feodale toe-
standen geremd ziet bij haar ontplooiing. Daarom komt ook '
zij in verzet.

-2-
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Een derde kracht in de groeiende nationale bewegingen
vormen de uitgeplunderde boe_r_e_massaj_s die de dubbelast van
de feodale en imperialistische uitbuiting op hun schouders
torsen.
Het imperialisme dat tot ontwikkeling komt omstreeks het
^egin van deze eeuw, en de siciale gevolgen daarvan, zijn
dus de oorzaken van de versterking van het nationale verzet.
Het is dus begrijpelijk waarom in de 20e eeuw het nationale
verset tot een belangrijke maatschappelijke kracht uit-
groeit.

B. Hoe_wa^ het kar_a.kter van het nationalg verzeten waaruit
is dit; te"~v¥FkTa'ren?

Na de eerste wereldoorlog was de leiding van de groeiende
verzetsbeweging in handenran de inheemse bourgoisie (o.a.
kleine inlandse kapitalisten en intellectuelen). ;
Oorzaken; a. In de vnl. agrarische inlands, maatsch.

was de arbeiderklasse nog klein, ongeorgani-
seerd en onervaren. j

b. De inheemse bourgoisie voelt zich belemmerd i
en vernederd, bezit reeds enige macht (mate-
rieel en geestelijk) en zelfbewustzijn, is
strijdbaar.

Steeds blijft de verzetsbeweging groeien, ook tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog was er opnieuw een opleving,
ditmaal gekenmerkt door het feit, dat de leiding van de
bevrijdingsbeweging meer en meer in handen komt van de
arbeidersklasse.

Dit laatste valt te verklaren uit;
1e- jfirïus t jr ia,lisat ie van de kolonie en heeft even voor en

tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht ge-
nomen. Dit vergrootte en versterkte de arbeidersklasse.

2e. Door de groeiende macht van de bezitloze massa's gaat
de inheemse bourgoisie, die aan het opkomen is, vrezen
voor haar toekomstige machtspositie en zoekt aansluiting

v - bij de imperialistische machten, die haar corrumperen.
Zij blijkt niet in staat tot consequente leiding van
het nationale verzet. (India- Congrespartij- China-
Tsjang Kal Sjek - Indonesië, Hatta, Soekarno).

3e, De inspirerende invloed van het succes van de Russische
Octoberrevolutie en de successen van de socialistische
opbouw in de S.U.(speicaal in de vroegere Tsaristische
kolonieên) versterkte eveneens de positie van de arbei-
dersklasse in de bevrijdingsbeweging, eveneens de grote
overwinning van.de S.U. en het Bode Leger op het fascis-
me, het ontstaan van de nieuwe Oost-Europese Volks-
democratieën en de rol van de S.U. als verdediger van
de vrede en democratie.

Behalve de groei van de arbeidersklasse in aantal en macht
zijn ook de volgende factoren belangrijk voor de versterking
van de bevrijdingsbeweging.

I. Het gedaalde prestige van de "blanken" door hun ver-
drijving door de Jappen uit Oost-Azië.

II.Het versterkt zelfbewustzijn van de Aziatische volkeren
door hun strijd tegen de Japanse onderdrukking en de
ervaring die ze daarbij opdeden,

\-
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III. Een bepaalde lacune bij de machtsoverneming (dit
geldt vooral voor Indonesië).

C. Door de toegenomen kracht van de bevrijdingsbeweging
zijn de oude koloniale onderdrukkingsmethoden niet effec-
tief meer.

Waardoor is de nieuwe koloniale politiek nu gekenmerkt?

1e. Het zich verschuilen van de imp. machten achter de
inheemse bourgoisie die men voor zijn doeleinden
gebruikt (China, India, Indonesië)

2e. Het schenken van formele vrijheid in ruil voor econo-
mische en militaire voordelen (Philippijnen en India)

3e. Versterking van de verdeel- en heerspolitiefc, die de
nationaliteiten, rassen en geloven tegen elkaar uit-
speelt (verdeling van India en Pakistan en Hindoestan)

4e. Als andere methoden niet meer helpen neemt men zijn
toevlucht tot oorlogen (Indonesië, Vietnam, Malakka,
.China).

D. Belangrijk voor het begrijpen van de situatie in een
bepaald koloniaal gebied is, dat er tegenwoordig nog een
wrijwingsblok is bijgekomen, al. tussen de oude koloni-
serende toogendheden (Engeland, Nederland, Frankrijk) en
de U.3.A., die vooral sedert de Tweede Wereldoorlog sterk
in macht is toegenomen en tracht haar invloedsferen uit
te breiden ten koste van de andere koloniserende mogend-
heden.

Er zijn dus nu 4 krachten in de kolonieën te onderscheiden:
1. Oude kolon. mogendheden (Nederland, Engeland en U.S.A)
2. Nieuwe kolon. mogendheden (USA)
3. Arbeiders en boeren, de bezitloze massa.

De onderlinge verhouding van deze krachten zijn in de ver-
schillende koloniale gebieden bepalend voor de situatie
aldaar, waarbij voorop staat, dat alleen de laatste groep
de nationale bevrijdingsstrijd tot het einde toe voortzet.

- ZIE OMMEZIJDE VOOE LITERATUURLIJST

(zie bl. 4- Verb. 19)
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Oosterse economie (dit boekje wordt in het opge-
geven artikel van A.Blumer besproken. Bij het
voorbehoud t.a.v. schrijvers uitgangspunt dat in
dit artikel wordt gemaakt willen we ons aansluiten
Het gaat vooral om het waardevolle feitenmateriaal
New Esentidra in Asia (1945)
:Indonesië (Laatste 2 hoofdstukken deel I, inlei-
ding 1e hoofdstuk, hoofdstuk Nation.beweging en
slot hoofdstuk in deel II). Een analyse van de
ontwikkeling in Indonesië van het koloniale
probleem-

Edgar Sjiow

Gunt hè r

Epsteij

De geboorte van een nieuw China (1943)
?/egen en gestalten der Chinese geschiedenis
2e druk 1948 (een populair overzicht van de be-
kende Leidse sinoloog)
Eed Star over China. Reportage van de bevrijde
gebieden in 199-7.

Stjsinj. The Challenge of Eed Cbina (reportage of Eed
China (Reportage 1944 van de bevrijde gebieden
tijdens de oorlog tegen Japan).
The unfinished revolution. (Het ooggetuigeverslag
van een Amerikaans journalist die 30 jaar in
China verbleef en schrijft over het oude en
nieuwe China.)
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