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Rotterdam, 25 Maart 1948.

BUuCAü B

Dezerzijds kan worden bericht dat te Rot ter-
ld§LUL^a£lÜ Ê_

j, moet "worden getracht te komen tot de oprichting
van een organisatie genaamdJ

_
Deze organisatie, die zich in de dagelijkse

wandeling O,P.S.J, zal noemen, moet alle leerlingen om-
va t ten van de middelbare en hogere scholen. De uitdruk-
kelijke opdracht is echter gegeven dat het karakter van
de "O.P.S.J.", n.l. een communis tisc'he intellectuele
jeugdorganisatie, voorlopig niet mag woerden bloot gegeven,

Voor Rotterdam is met de organisatie van een
v" l en ander belast: Noordewier, Anje, geboren 22-4-1923 te
'Ss Rot terdam, secretaresse feaacuie van "De Waarheid", hier

wonende Lange Hilleweg I43b, die in verband hiermede
t i jdel i jk ia vrijgemaakt van haar werkzaamheden als sec-
retaresse. ( Z i j is niet meer in dienst van de P.T.T.)

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

VERZOltDÏÏH AAHs
HOOFD CENTRALE VEILIG HE rPSDISÏÏST
Javastraat 68 te 's-
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een berichtje in "Be Waarheid" van 19 April j.l
werd in *t ëöoi-Bemland een afdaling van de Organisatie van -ro
gressieve Studerende Jeuffd rO»P.S,J») opgericht»

Zaterdag 24 April d«o«v« aou een vergadering van deae
organisatie worden /̂ houden ten hiaiae van Loe», HfeYSE, Sekhoora-
straat 11 te Hilversum. " '~

Ik aal het zeer op prij» stellen door U te worden inge-
licht omtrent de samenstelling van net bestuur» aantal leden,
eventuele asties en wat verder binnen uw ^epeente over deze or-
ganisatie bekend mocht worden*

Wellicht ten overvloede deel) ik tf» ter verdere oriëntering,
nog mede, dat het niet is uitgesloten, dat de O.F»S*J, federatief
Tai^ het A.ÏÏ«J«T„ is aangesloten» ïndien ïï ook hierover bysonder-
heden bekend mophten worden» wordt tJfcr bericht dienaangaande gaar-
ne tegemoet geaien*

Het Hoofd van de
CllfHALE

namens deae a

,©» Crabbendam*

an de Heer
ommisearis van Politie

l.
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Amsterdam, 19 Mei 1948.

Nr, I.D. 833-7- ' 48

Uw brief: 2B253/ /

Onderwerp: Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd.

no.

Bijlagen:

GEHEIM

Aan

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven
aangehaalde schrijven, dd 28 Januari 1948, wordt het vol-
gende bericht.
In de maand December 1947, kwamen in het gebouw " De Leeuw",
Valkenburgerstraat, alhier, scholieren en studenten uit Ne-
derland bijeen om te spreken over hun plaats en taak in de
maatschappij.

De gedachten die op deze vergadering doorklonken in de in-
leidingen van Else MULDER en Joop lÖLffŷ  zowel als in de
discussies dieTiïêröp volgden,"k'ünnen in het kort als volgt
worden samengevoegd:

De étuderende jongeren worden voor de taak gesteld
om een belangrijk aandeel te leveren in de verdedi-
ging van onze nationale cultuur en wetenschap. Als
de toekomstige intellectuele kaders van onze maat-
schappij moeten zij de verworvenheden van de mense-
lijke geest mede beschermen en tot ontwikkeling
brengen.

IAan het slot van deze bijeenkomst werd besloten over tegaan tot de oprichting van een Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd.(0,P*S.J.)
Een begroetingsiaotie aan de International ünion of Stud$nts.

" met algemene stemmen a a n v a a r d . ' " "
I),e beginselverklaring van de O.P.ü.J. luidt als volgt:

" Be Organisatie voor Progressieve Studerende Jeugc
is ontstaan'ait de behoefte aan een eigen, zelf-
standige organisatie voor de Hederlandse jongeren,
die zich door hun studie voorbereiden tot het ver-
vallen van belangrijke functies in het maatschap-
pelijk leven. De studerende jë&géren dragen als
deel van de gehele vooruitstrevende jeugd een g
verantwoordelijkheid. Zij vooral dienen de cultu-
rele en wetenschappelijke verworvenheden,- dié het
Nederlandse Tolk door de werkzaamheden van haar
grootste geesten veroverd heeft, levend te houden
en verder te ontwikkelen. Zij zijn tezamen @aet
werkende volk de dragers van het geestelijk erf-
goed, dat de talloze denkers en kunstenaars hebben
geschonken aan de mensheid. De studerende
worden voor de noodzaak geplaatst cultuur en wëten-f
schap te beschermen tegen de ontaardende, vernie-
tigende invloeden van het stervende kapitalisme. v

(
'

4000,4*48



Alleen zij kan door haar scheppende werkzaamheden nieuwe
veroveringen op het gebied van de menselijke geest vol-
brengen, - *
De Organisatie voor Progressieve Studerende Jeugd wil de
studerende jongeren verenigen in een eigen organisatie, die
zich een eigen taak stelt. In eigen sfeer en met eigen
middelen zal zij, aan de zijde van het werkende volk, de
strijd voeren ter verdediging van cultuur en Wetenschap, om
de v/eg vrij te maken voor de volledige ontplooiing van alle
krachten, die leven in de jeugd. Zij zal verbonden met de
werkende en studerende jeugd van de gehele wereld op de
bres staan voor de verdediging en vernieuwing van wetenschap,
cultuur en democratie ..............

Het urgentie-programma in meer omlijnde vorm is nog niet gereed.
De Q.P.S,J. is Landelijk. Het aantal leden zou ongeveer 150 be-
d râ nT3~n̂ öTd̂ ak̂ BÏOk-IffiDJiBJid£_jLe_
êT~alle
is als

Voorzover bekend is
en in Amsterdam een afdeling^ Het Landelijk Hoofdbestuur
volgt samengesteld:

.
V

voorzitter; / , >̂ w«~,ft'f4 «n**~*~
Johan grederik/JoopiWOLFg, geboren te Velsen, '14 Maart 1927̂
wonende' ÜüfUiö-LJ-w-i'st/raaT TO te Haarlem.
Dezerzijds is bekend dat WOLi'F op het Kerstcongres 1946
als hoofdbestuurder van het A.Ĥ Ĵ J. en tevens als lid van
de Commissie van Beroep en redgë.tTür" yajajiet orgaan "_Eénnj
is gekozen. ~ ~~ •—•

secretaress-e;
Else MJLDKR. geboren te Huizen, 5 Augustus 1927, studente,

' wonende Courbetstraat 35/111, te Amsterdam. .
, E.MULDER is j>i .i d e _C, V. D.^ be kend. Verwezen wordt naar het

•*? door U toegezonden afschrift eensuurrapport B.20909, dd 17
September 1947, het weekoverzicht Nr.25648 dd .8 Decenfber
1947 en II*. 27624 d d 19 Januari 1940.

\: .JLucas DE ..JQJ[£Lfr. geboren te Amsterdam, 17 Juni 1926, student,
wonende Diezestraat 10/1, te Amsterdam.
Hij werd in September 1946, tijdens rumoer protest tegen
uitzending van militairen naar Indonesië, geverbaliseerd
.terzake overtreding van artikel 69/111 der Algemene Poli-
tieverordening, wmarbij het is verboden om^tussen zonsonder-
gang en zonsopgang zich op de openbare weg te bevinden met

/ plak enig aanplakbiljet, enig plakmiddel, enig/gereedschap,teer,
krijt, kalk of enige andere kleurstof of verfstof. .
In October 1947 was hij deelnemer; a/ƒ 5T- 2e rvhi.-igpt-tQ-

^lening " De Waarheid". Betrokkene s$aat bekend als commu-
"̂ nTstïsch georiënteerd.

s*> v cvoorzitter: Afdeling Amsterdam de hierboven genoemde L «DE JOHG.
secretaresse Afdeling Amsterdam;

Martha van MAL8EH, geboren te Ketel en S pa land , 15 Augustus'
lerares bewegingsleer. In het Bevolkingsregister te

Amsterdam staat zij ingeschreven opvhet adres; Ruijsdael-
straat 55/1V, alhier. Bij onderzo&k bleek dat zij daar wel
enige maanden op kamers had gewoond doch thans verblijf houdt
op het .adres Singel 360 te Amsterdam. Op 4 December 1947
is zij in het Bevolkingsregister te Amsterdam -ingeschreven



komende vanuit de gemeente De Bilt. In laatstgenoemde ge-
meente was zij lid van de vereniging " jfederland-Indonesië^.
Ook gaf zij gelegenheid tot ondertekening van het petition^"
nement dier vereniging met betrekking tot de Indonesische
kwestie. Voorts was zij lid van de vereniging ", Jrij SpanjeJ'
Gedurende haar korte verblijf op het adres Rui j s
53, alhier, liet zij zich kennen als ̂ communista. Zij ont-
ving in die periode veel bezoek vaii jeugdige personen, ver-
moedelijk studenten.

Verzonden aan: Hfd. G.V,D. Haag B.2



A f s c h r i f t .
p̂ l-̂ /

URGENTIE'— PROGRAMM
O.P.S.J..

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

a

SCHOLEN - GEBIT KAZERNES !

te voorzien in üet enorme tekort aan scholen stelt de 0.P.S.J. voor:
Het opstellen en uitvoeren van een uitgebreid bouwprogramma van scho-
len; het op grote schaal uitbreiden van bestaande schoolgebouwen;
stopzetting van de bouw van kazernes, café 's enz.

MEER LERAR$EN - MEER ONDERWIJZERS l t

Ter opheffing van het tekort aan onderwijzers en lerar§en stelt de Q.P.S.J.,
de volgende maatregelen voor:
a. Algemene salarisverhoging voor onderwijzers en leraren,
b* Besohikbaarstellen van beurzen en studietoelagen voor leerlingen van

Kweekscholen voor onderwijzers.
o.. Algehele vrijstelling van militaire dienst voor onderwijzers, leraren

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

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

ULO - H. B. S. - GYMHÏSIÜM
HUISWERKLOQS WEEKEND ! !

;

De Q.P*S.J. is van mening, dat het Uitgebreid Lager, Middelbaar en Voorbe-
eidend Hoger Onderwijs in Nederland pp tal van punten verouderd» is. Het
stelt daarom een programma van Onderwijsvernieuwing voor, dat o.a. de vol-
gende punten bevat:
a. instelling van het huiswerkloze weekend minstens tweemaal per maand,

teneinde d i r e c t dé hoeveelheid huiswerk van de schooluren, spe-
ciaal uit de hogere klassen, te verminderen, Daarnaast is het streven
van de O.P.S.J. gericht op de instelling van een nieuwe dagindeling,
des ochtends naar school en des middags werken onder leiding van het
onderwijzend personeel, waardoor het huiswerk drastisch verminderd kan
worden.

b.

e.

d*

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

vernieuwing van leerboeken, die op school gebruikt worden, die de ge-
schiedenis behandelen in het bijzonder. Invoering van wetenschappelijk
verantwoorde leerboeken, door de beste auteurs geschreven.

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

-school-
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school nog onderwijs zal genieten. De 0»P»S.J. stelt daarom voor stu-
die-toelagen ter beschikking te stellen aan leerlingen van het Uitge-
breid lager, Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, die de leef-
tijd van vijftien jaar hebben bereikt en voldoende aanleg blijken te
bezitten, - vast te stellen o.a. door middel van een kosteloos psycho-
technisch onderzoek.

e* Meer gemeente sportvelden voor de leerlingen van het 'Uitgebreid Lager-
en Middelbaar Onderwijs»

f, invoeren van speciale schooldiploma's, die toegang geven tot concerten
toneelvoorstellingen, musea enz» tegen sterk gereduceerde prijs, Bevor
dering van schoolconcerten»

STUDMTBN

PROGRESSIEVE COLLEGEGELD-REGELING !!!

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

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

b, uitbreiding van het stelsel van beurzen studietoelagen, vooral van
Gemeente- en Rijkswege.

c. Bevorderen van het stichten van studentenhuizen. Om in de onmiddellijk
tekorten te voorzien toewijzing van kamers aan studenten en groepen
van studenten van gemeente- en rijkswege. Wettelijk toezicht op kamer-
huur voor studenten, vooral in plaatsen, waar groot gebrek aan kamers
is (Delft)»

d* Bevorderen van (het stichten van) commissies voor arbeidsbemiddeling,
die in samenwerking met de Gewestelijke Arbeidsbureaus: studenten kun-
nen helpen aan betrekkingen, die hun studie zo weinig mogelijk schaden

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

f. Handhaving van de Gemeentelijke Status van de Amsterdamse Universiteit

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



A f s c h r i f t .

Kunstenaars*

Bescherming van het beroep H!

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

a» Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep»

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

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

d. invoeren van diploma's, die toegang geven tot alle kunstuitingen
op een bepaald gebied (b.v* concerten of tentoonstellingen) en

r die gratis ter beschikking gesteld worden van jonge kunstenaars,
V die opgeleid worden voor zulk een gebied (b»v. musicus, beeldend

kunstenaar enz.)» lüvoering van speciale scholierendiploma's, die
toegang geven tot concerten, musea, toneelvoorstellingen, tegen
sterk gereduceerde prijs»

e. Het stimuleren van kunstuitingen door middel van het uitleven
van premies, in het bijzonder door Hijk en Gemeente»

KWEKEIINGBN: . '

a. Bescnikbaar stellen van beurzen voor leerlingen van de
lOrwekscholen voor onderwijzer, zoals dit in 1947 gebeurde door
iffe Gebeente Amsterdam ten behoeve van haar Kweekschool (Minister
Gielen weigerde bekrachtiging van het besluit).

b. invowren van wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroe
van onderwijzer bij het Kleuteronderwijs. (Invoeren Staatsexamen)

F Meer coördinatie bij de opleiding aan de Kweekscholen voor ICleu-
^ teronderwijs»

Toezicht op de plaatselijke "cursussen" voor Kleuteronderwijs.

M.Ï.S. en AVONDSCHOOL
IK OVERHEIDSHANDEN !!

Yoor het Avondonderwijs in het algemeen en voor het Middel-
baar Technisch onderwijs stelt de Q.P.S.J. de volgende maatregelen
voor:

a» Wettelijke maatregelen om de scholen van het Avondonderwijs en
van het Middelbaar Technisch Onderwijs in handen te stellen van
Rijk of Gemeente.

b. sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle inrichtingen vojDr
Avondonderwijs in verband met de grote sociale behoefte aan dï't
onderwijs»
Sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle inrichtingen voor
Middelbaar Technisch Onderwijs in verband met de grote behoefte
aan Middelbaar Technisch kader in Nederland.

-2-
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OPENBARE SCHOOI - SCHOOI VOOR ALLEN

De O.P.S»J. beschouwt het onderwijs als een taak van de gemeen-
schap, verwerpt de scheiding van scholieren naar godsdienstige-
of politieke overtuiging van de ouders en stelt zich op het stanc
punt van het Openbaar Onderwijs.
De 0»P.S.J. eist volstrekte gelijkstelling van Openbaar en Bijzor.
der Onderwijs, speciaal met betrekking tot de volgende punten:

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

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

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

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

het Bijzonder Onderwijs*

11.
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-•htingendienst
/OFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

. 575 '43
Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

Onderwerp:

GEHEIM

UTRECHT, den 24 |T~e" l
Vo!

Hierbij doe ik U een rapport toekomen,
waarin de inhoud is weergegeven van een artikel
in "Sol lustitiae" van 22-5-4-3, betreffende de
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd.

De Hoofdcommissaris van Pol- ie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javas.traat 63,
' s Q - r a v e n h a g e .



INLICHTINGENDIENST
UTEEGHT

GEHEIM

C/2 no. 375'48

E O E T.

In aansluiting op het rapport van de I.D.Utrecht
C/2 no. 358'48 d.d, 1*5 Mei 1943, betreffende de O.P.S.J.,
wordt gerapporteerd, dat van de hand van de daarin genoemde
v.d, NAGEL, in "Sol lustitiae" van 22-5-48 het navolgende
artikel is verschenen:
"ORGANISATIE VOOE PEOGEESSIEVS STUDERENDE JEUGD.

"Enige weken geleden is opgericht de afdeling Utrecht van
"de Organisatie voor Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J)
"De O,P.S.J. is ontstaan uit de behoefte aan een zelfstan-
"dige organisatie voor de Nederlandse jongeren, die' zich
"door hun studie voorbereiden tot het vervullen van belang-
rijke functies in het maatschappelijk leven. /
"De O.P.S.J. stelt zich ten doel in eigen sfeer en met eigen
"middelen, aan de zijde van het werkende volk en de stude-
"rende jeugd van de gehele wereld de strijd te voeren ter
"verdediging van cultuur, wetenschap en democratie tegen de
"ontaardende, vernietigende invloeden van het stervende
"kapitalisme.
"Nadere inlichtingen over doel, werkwijze, lidmaatschap,
"enz, der O.P.S.J.zijn te verkrijgen "bij: -
"O.P.S.J., afd. Utrecht, Bandoengstraat 24 Bis a.

A.L. NAGEL. "

. Aan het adres Bandoengstraat 24 Bis a is woonachtig:
-fKABEL DE MOL (in de O .P. S .J,genaamd ILJA DE MOL), geboren

te Zuilen 5-4-1932, leerling ener 3j.-Muloachool. ;
A.L. NAGEL (niet A.L.v.d.Nagel als vermeld in rapport j

C/2 no.358'48) is student wis- en natuurkunde en wwon- |
achtig Slotlaan 1a te Zeist.

Utrecht, 24 M e i 1948. • !
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INLICHTINGENDIENST

V,-'-

Hilversum, 29 Juni

3ÖJUNM948<

Uti%J#jvr
Betreft-; O.P.S.J.

Antwoord op uw schrijven d.d. 25.5,1948,Ho.35895, Geheim.

Met betrekking tot "bovenvermeld schrijven bericht de
Inlichtingendienst te Hilversum, dat in tegenstelling met
het berichtje in"de Waarheid" van 19 April 1948, in het \- en Eemland tot op heden geen Organisatie van Progres-

sieve Studerende Jeugd (O. P. SrJ7)~ is "opgericht.
In dit verband kan echter wel worden medegedeeld, dat

daartoe pogingen zijn aangewend en dat er enige malen in het
perceel Eekhoornstraat 11, te Hilversum is "vergaderd" , waa»
bij kinderen in leeftijd variërend van 13 tot 18 jaar tegenH
wocrdig waren»

De personen, die tot de oprichting van de O.P,S.J, in
het Gooi* en Eemland wensen te komen zijn genaamd*

l 11» Louise Christina MEIJERS.(niet Loes KBYER) , geboren
te Amstërdani," 23.T3.*19'29 , leer l inge van de Kunstnijverheids-
schccl te Amsterdam, wonende ^ekhoornstraat 11, te Hilversun
Zij werd op 9 ^ei 1946 ingeschreven in het Bevolkingsregis-
ter te Hilversum, komende van Amsterdam en

H2. Son.la fJAHTELj geboren te Aalsmeer, 15.3.1928, stude-
r end, wUnéfidW -^angestraat 55a, te Hilversum.
Zij werd met het gezin waartoe zij behoort op 1*7.1937 in-
geschreven in het bevolkingsregister te Hilversum, komende
van Amsterdam»

De ouders van d%ze personen zijn de beginselen van
de C.P.E. toegedaan.

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

Verzonden aan het oofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68 „ te s-Gravenhage»

f



¥M ALÖEKSNS SMOOK
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i Omdeirwlja'4ï«a|N4etl« rappel

*s-Or aveafcage f SO Juni 1 949.
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ïï v«|jsöofe% mij
Omderwi3«^^
d« öey|le 5*|
sehap iep zich

-Met

»o«« Ik TJ In
dd..9

broigw
ik

laliobteü omtrent do
* -waarvaii de dlrectetir van
te Amsterdam hot

«fpóedlge' «alt U mij

Het Höfd Tam dé Dienst
deze;

Aas d* Heer
HoofdooHtmiasarlg van Politie
te , ' • •

L .L. van Laere
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Ille IIIc 3

2CXXX
xxxx

n.a.v. sbhr* van Utrecht
no 41 317

Onderzij s-ïïulp-Actie SI H E I M

O

O

In nummer 6 van "de Poort", het orgaan van de "Organisatie
voor Progressieve Studerende Jeugd" wordt in een uitvoerig ar-
tikel geveaen op de bevoorrechting van het byaondere onderwijs
ten opzichte van het openbare en op het slechter worden van het
Middelbaar Onderwijs, In verband daarmede' hebben - aldus het ar-
tikel - "de studenten de koppen bij elkaar (rëstoken en een groots
plan opgeaet"» Het artikel luidt dan woordelijk verder i

"Enige dagen later werd de onderwijs-hulp-aetie (©TÏA) gesticht,
"De directeur van de 5-jarige HB3 to Amsterdam (De eerste 5-
"jarige) nam het voorzitterschap op zich. Een klein comité van
"enthousiaste werkers begon aijn moeilijke taak. Deze groep
"voorstanders van het openbaar onderwijs besloten het peil van
"het onderwijs te gaan verhogen* Immers, de verklaring van
"rectoren en directeuren sprak indertijd:"de situatie bij ons
"Middelbaar Onderwijs is nu zo geworden, dat de Scholieren na
"hun eindexamen niet met vrucht de universitaire studie zul-
"len'kunnen volgen"» Dit is het grote gevaar, dat het Weder-
"landse volk, haar cultuur en haar wetenschap, bedreigt door
"da verslechtering van het onderwijs. Dat verd vorsten door
"de Onderwijs Hulp Actie» Na schooltijd kwamen studenten om
"htm Jongere collega's die eens ook op <3e collegebanken hopen
ntè ritten, bij te werketn» Iedere week naven ai j hun vrije
"tijd aan deze belangrijke taak. Een groot aantal scholieren
"maakte van deze gelegenheid gebruik hun rapportcijfers op te
"halen* Deae Onderwijs Hulp Actie is een positieve bijdrage
"geworden in het kader van de verdediging van het openbaar
"onderwijs» 2ij is ook een aanklacht tegen het huidige onder-
wijsbeleid. Een alarmklok, die allevoorstanders van het open-
"baar onderwijs tesamen roept»
"Ben gesloten front van vooruitstrevende studenten en soholie-
"ren, leraren en onderwijaers kan hierop slechts het goede
"antwoord aijn»

\
Haar aanleiding van het vorenstaande heb ik de eer U te ver-

aoeken mij in kennis te «rillen doen stellen met de naam, perso-
nalia, politi ke oriëntering en verder van belang aijnde gegevens
betreffende de in het -artikel genoemde H»B.S.-directeur» Tevens

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te , * 'K v
AMSTERDAM. . -s ,\' * "

\ '•• \\'-'^*r\ zal -

~ -f
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aal ik daarbij gaarne verneBi«n of U iets bekend ia 0f bi;J onder-
zoek ia kunnen blieken omtrent een eventuele politiek» achter-
grond van deze actie, dan wel of hierwan wordt deelgenomen door
personen, die daarbij politieke doeleinden naatreven^ In beves-
tigend geval zal ik het op prijs stellen de namen en verdere ge-
gevens van de betrokken 'personen te mogen ontvangem»

Het Hoofd vaa de
Ï^ TEILirrHBI
namens deaei

O Ii«L* van Laera

O



No.
r?»
«r-l Arnh L> Q Augustus 19̂ 4-8*

Volgno.

G E H E I M.

Aan de Centrale Veilighei

Javastraat 68

'_s- G-ravenhage .

Betreft; O.P.S.J. £,<?>

In antwoord op Uw schrijven dd. ^>0
Juli 19)48 No. 37&11, bericht ik U, dat in de
gemeente Arnhem tot nu toe gesh enkele acti-
viteit van de O.BS.J, merkbaar is,

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

( C.Borstlap).



T , , t> / /
Volgno.

i7 MJ8. fê48.
R O T T E R D A M .

I.D. No. 229.

G E H E I M . Rotterdam, 13 Augustus 1948,

In antwoord op uw schx-ijven No. 3761ÏV d.d. 30 Juli
1948, betreffende de "Organisatie Progressieve Studerende
jeugd",kan worden berioht dat medio Maart 1948 te Rotterdam
getracht werd te komen tot de oprichting van d© O.P.S.J. -?
zoals trouwens in dezerzijds schrijven I.D, Ho. 229, d.d.
25-3-1948 reeds werd berioht - doch dat men foTTTp heden,
wegens gebrek aan belangstelling, niet tot de definitieve
oprichting heeft kunnen geraken.

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

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

Verzonden aam Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te
's-Gravenhage,



« D. -Haarlem
23*1»No.i

Ten vervolge op rapport 23~8*llf8 (0023M) wordt h^t
volgende medegedeeld over de Organisatie van Progressief Studeren-
de Jeugd*

£b O.P,S.J, is vorig jaar November opgericht ea .telt
nog niet erg veel leden, hoewel er steeds meer afdelingen bij kor
men over het gehele land» Amsterdam heeft iets meer dan 200 leden
en Haarlem slechts enkele tientallen* In Amsterdam is er ook een
groepje van kunstenaars /bij, terwijl de verdere leden hoof d zakelJjj
scholieren en studenten zijn»

Kleine succesJes werden al behaald, zoals het verdwijnen
van een kaart die ter propaganda diende van bet leger in ladoaesli
uit een der scholen in Arasterdam, door middel van «en request van
de 0.P.S.J. en meer van dergelijkedingetjes*

Verder was men zeer enthousiast over de verschillende
zomerkampen, die de ©rganiéatie dit jatr georganiseerd beeft eft
waarbij een behoorlijke opkomst was*

©*au staat EvromivKat (voorzitter van de Literaire Club
te Haa,rlei%) met de organisatie in verband. Ir is een congres in
„Amsterdam ©p 9 en 10 Qetober â s* in *Be Krooii1*» waar veel Van
verwacht wordt en waar ook leden uit de Zaanstreek en het Qool
bij aanwezig zullen zijn* In Groningen Is men ook bezig een afde-
ling op te richten*

Verder wordt er gestreefd naar samenwerking met Perhlm*
poenan,Indonesla* >

HAARLEM, 6 September



Politie-Haarlem

rt l' l/l
HAARLEM) 6 Sep t er be^4

/v
van

Hiermede doe ik U toekomen
ACD/

.
I»D»-Haarlem, ten vervolge op rapport 23-8*tl(-8 C
, betreffende de Organisatie van Progressief Stude-

rende Jeugd»
De Hoofd-Commissaris van Politie,

J* Fontijne.

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



I.D.-Haarlem
No»; 0023̂ 1.

Ten vervolge op rapport 23-8«ïlf8 (0023̂ 1) wordt het
volgende medegedeeld over de Organisatie van Progressief Studeren-j
de Jeugd»

Bs Q»P»S*J. is vorig Jaar November opgericht ea telt
,og niet erg veel leden, hoewel er steeds meer afdelingen tij ko-
men over het gehele land» Amsterdam heeft iets meer dan 200 leden
en Haarlem slechts enkele tientallen» In Amsterdam is er ook een
groepje van kunstenaars bij, terwijl de verdere leden hoofdzakelJQI
scholieren en studenten zijn.

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

Verder was men zeer enthousiast over de verschillende
zomerkampen, die de organiéatie dit Jaar georganiseerd heeft en
waarbij een behoorlijke opkomst was»

/l O «m* staat Ewouti dft:J&t( voorzitter van de Literaire Club
"te Haarlem)met de organisatie in verband* Er Is een congres in
Amsterdam op 9 en 10 October a.s* in "De Kroon", waar veel van
/verwacht wordt en waar ook leden uit de Zaanstreek en het fi&p,i

't* l bi«J aanwezig zullen zijn. In Groningen is men ook bezig een afde-
*"} ling op te richten* ' "

Verder wordt er gestreefd naar samenwerking met Perhim-
poenan,Indonesia»

HAARLEM, 6 September



2f September 8
, „ ' >

B ^5 ~09 ' TfPoffy , •
IIIÏ Illh 3 ÏT.a.v. sohr.No.4.5809 Haarlem

6-9-48 - :

o de KAT.

O
m Haar aanleiding van ïïw in margine aangehaald schrijven,
heb ik de eer ïï te verzoeken mij wel te willen doen inlichten
oter de politieke oriëntering en activiteit van de daarin
genoemde E»yout de l&f « waarbij ik tevens gaarne zijn perso-
malia eal vernemen. OOR omtrent de aard van het verband tus-
sen hem en de Organisatie van pro gr es s instuderende Jeugd
aal ik gaarne nader worden ingelicht.

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

Bet Hoofd van de
CEKTRALE VEILIGHEIDSDIENST

deze»

O L.I.van Laere

de Beer
Hoofd Commissaris van politie
te
SA. ASSEM.



POLI.TIE LEIDEN
NO. I.D. 697 Z -
BULAGE(N)

LITT.

TYP.

COLL

LEIDEN, 17 Ssptamter 1943.
Verzoeke bij beantwoording datum en
nummer van dit schrijven aan te halen

ONDERWERP: O.P.S.J.

,'•. ••••.o.

N K
ACOJ

\

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

1948, Ho.37611 geheim, wordt het navolgende gerappor-

teerd: $

Bij onderzeek is gebleken, dat te dezer stede tot

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

satie van Progressieve Studerende Jeugd) is waargeno-

men. Evenmin is iets gebleken van-verspreiding van

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

onderwijsinstellingen te Leiden is deze organisatie

nog onbekend.

Inmiddels blijft dezerzijds de aandacht ep deze

aangelegenheid gevestigd en indien hiervoor termen

aanwezig zijn, zal hierover nader worden gerapporteerd.

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68

's-S r a v e n h a g e.



K

No. P 3̂ 7 AS.

Uw schrijven No.,37611,^
dd. 30-7-̂ 8. .

Onderwerp: O.P.S.J.

Volpno.

SEP. 1948-

Haar aanleiding van uw terzijde vermeld schrijven
en hetgeen op pagina TH- van Overzicht no. 7 van Uw dienst
in het bijzonder4 .betreffende Twenthe werd opgemerkt over
de O.PéS.J., heb ik de eer Uedelgestrenge het volgende te
berichten:

tijdens de vacantie-periode, noch na het hervat-
ten Van de cursussen aan de Middelbare scholen, alsmede
de Hegere TëxtlelisbliQol alhier werd "volgens herhaalde r
ingewonnen infQrma&Las iets geconstateerd van enige acti-
viteit van de "Organisatie van Progressieve Studerende
•t- r* *•

» •
Evenmin werdfc 'geconstateerd, dat in Twenthe getracht

is een kern van O.f.g.J.ers t® vormen.
Indien hieromtrent alsnog bijzonderheden bekend

moehten worden, dan zullei deze te zijner tijd worden
berieht,

Enschede, 18 September
W

N:

HSffd van de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68

te

' * 3»-
<i J*jl t

> '"l i.*
/ )f * " *•

1, * X / li
t' . v s .Vj A/* r * * j

'AL A* f '



,674'43 O.P.S.J.
(PffEIM .
l Volgfiu.

2 7 SER 1943

ACD/
Hierbij doe ik "Ö "een a

toekomen van "De Barometer" ,no.2 ,u i tgave
van de Landelijke Leiding der O.P.S.J.,
naar de inhoud waarvan ik U moge verwi jzen ,

Utrecht ,25 SeptemberV1948.



A P S C H R I P T.

Uitgsve van de
land. Leid ing
der O.P.S.J.

H

Verschijnt wekelijks.

1

i ^ r~{
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.̂  l

i
4
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,^JI
no.2
Corr.adres
Admiraiengrscht 96,
Amsterdam West.

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

Goede_weersverwachtingen! ! ! !

Wegens ernstige meningsverschillen
van de wetenschappelijke st£f z i jn
wij niet in stast U een volledig-
weerbericht te geven.
Het personeel staat namelijk op 't
standpunt dat geld belangrijker is
als weerberichten terwijl d/e direc
tie zich slechts meent te moeten
bezig houden met al of niet ver-
schijnen van zekere grijze "Kaart"
vlokken,ter ondersteuning van
haar siTandpunt wijst^ zij op de be-
richten die zij van haar landbouw-
kundige medewerkers ontving:De ak-
kers van het "Kroon"-doméin drei-
gen uit te drogen.

_ _ ^ ^

Naar wij uit betrouwbare bron hebben vernomen heeft het Departement van
O.K. W. een subsidie aanvraag bij de O.P.S.J. ingediend.
Na langdurige besprekingen bleek ten slotte,dat de O.P.S.J. als voorwaarde
de vervanging van de minister door een O.P.S.J. 'er had verlangd. Tevens
toonde zij zich niet ongenegen ook het ministerie van Financien onder haar
hoede te nemen en wel door één. harer talrijke geldgoochelaars .De minister
meende echter nog een^spellet je te kunnen spelen door zijn vertegenwoordi-
gers naar Groningen en de Zaanstreek te sturen. Het zal naar men ons in de-
partementale kringen meedeelde van de houding der Zaankanters en Groningers
en bovendien van de grote de massameeting in gebouw"De Kroon" afhangen of
de minister voor de rechtvaardige eisen der O.P.S.J. zal zwichten.

Aan jullie de daad.
Om kracht aan haar woorden bij te zetten overhandigde zij de minister de
volgende cijfers:
Afdeling stand vorige week stand deze week

1)Utrecht
2)Den Haag
3)Rot te rdam
4)Gooi
5)Kenm.land
6)Amsterdam
7)Zaanstreek
8)Groningen

Gem.
^45.:?
100$
95.3$

40,3$
36.2$

?

caarte
£ 2uu$
5^ . 3$
50$

7$
33.6$

?

i Fold
1Y5$
46 . 7$
80$

14$
11.2;

?

Steun!
J 5 Ö T . Ï ? ?
256.3?
155.9?

175.6?
l 63.9?

?

>fi
>

jtj

G-em.
Ü Ö Y . Ü j é
166.7$
166.7$
92.3$
55.7$
51.6$

2.4$
?

Krten
"500$
60$
50$
70$
21.491
43.9??
7.1$

?

Fold.
200$
60$
70$
70$

35.75
26.45

?

Steunl.
361.5$
336.4$
213.5$
137.$
£76.7$
> 79.4$

FOEI



«i»
/r.

| T it de T E L K A M E E.

l ) iHe t Nationale record van Leo Hoeatwerd ook deze week nog
niet gebroken,hij slaagde er deze week nog niet in z i jn
eigen record van P.40.50 te verbeteren.Volgende week zal hij
hier weer een poging toe wagen.Den Haag heeft hem uit erken-
telijkheid voor bewezen diensten tot pen n i ngmee a t£j verheven

x ' D e n Haag meldt ,nog twee harde werkers en wel Gerrie Peters
'xjmet P. 11.- en Gerrit van Praag met P.9.25

van Dijkeen Johan van Biemen brachten het deze week respect ie^
velijk tot F.38.57 en P.32.55.,"

l Rotterdam meldt als lijstaanvoér-ster Annie Bier met P.14.25

In Ke nne me r land deed Riet je Norfiholt een^a^nval op het plaatselij'
ke r ei cbrd vannHe nr iet e Ni jdanTz^j kwam echê|tr niet verder dan de

"tweede plaats met P.13.65.
Onze excuses aan hen die van de |week overgeslagen z i jn ,wi j deden
slechts een greep.
Volgende, week komen ook de kaart| spelers aan de beurt.

DOE JE BEST DUS.

BEDRIJFSLEVEN J-v.
In een interview dat den Heer van \Biemgn(de bekende Amsterdamse
kranten Koningjons toestond,deeldeTïij "méüë üatT
hij van plan was,na deze actie zijn bedrijf op de zelfde voet
voort te zetten. in
(Red.) De beurskoers zijner aandelen is nog steeds stijgende
lijn en noteerde heden reeds 32.55.

BINNENLAND Het daghet in den Oosten
(van onze speciale correspondent) Het Ii3stet overal.
In het Oosten der stad Amsterdam heeft de activiteit der O.P.S.J.
catastrophele afmetingen aangenomen.Geen mens waagt zich meer
zonder noodzaak op straat,om niet het risico te lopen door een
lastige blaag mishandeld te worden.Slechts het bezit van een kaart
of de materiële symphatie uitgedrukt in geld waarde geeft de be-
woners een vrijgeleide.Wij raden de oosterse woestelingen aan een
ieder die zijn symphatie heeft uitgesproken met dit streven,voor-
taan te voorzien van een zogenaamde folder ó P.0.10.

ADVERTENTIES:

HEDEN GEBOREN:

Woecie (Werkersploeg October Conferentie)
dochter van Mevrouw en Mijnheer Amsterdam

Wij hopen,dat onze spruit een waardige aanwinst
voor onze O.P.S.J. familie zal worden.

r
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Öhderw.i A* Bier*
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n. a. v. schr. van T Jt reelat, n o
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Mede te Uwer Informatie heb ik de eer ü te berichtent dat
.A-ttalt_ BIES, wenende te Rotterdam aioh. heeft kenbaar gestaakt als
een actief lid van de afdeling Botterdam van de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd*

Haar activiteit kwam tot uiting bij het inzamelen van gei-
den ten behoeve van de op 9 en 10 Ootober 1948 te Amsterdam ge-

"Onderwijsoonferentie*1 van de O.P.S.J. Van de Rotterdamse
braoht «i| het hoogste bedrag, f. I4.25,bijeen.

Ik moge U verzoeken «13 »ö mogelijk wel te willen doen
Inlichten ontrent de politieke antecedenten van A». BIEE en de
fu»ttie, welke zij eventueel verder in de O.P.S.J. bekieedt,
waarbij lic gaarne in het beait gal worden gesteld van haar per-

Soortgelijke gegevens aal ik gaarne eveneens ontvangen
oprent naar ouders of versQrger,e«

Het Hoofd van de Dienst
Ivoor deze*

Crabbendam*

Aan
Hoofdod^iasaris van Politie
te
EOtül

J -
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'Onder»«s H»S*£« Hordholt en
H* BiJdam

Ille/g Ulo 3

*sHleaveïihaget 21 Ootober 1948,
n.a.v» Ëjchr. van Utrecht» no
46522

il H K I M.

lede te Uwer informatie neb ik de eer ïï te berichten» dat
Maria. lXiy»bethIda.HORgHOI.$t gob* 9.6*1930 te Beverwijk, wonende
aldaar Zeeatraat 4̂  en HejariStte 1IJMM aioh hebben doen kennen
als actieve leden van de "afdeling Kennemerland van de C»P»S*—
laantelorKanisatie "Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd"
(Q*P.S*J*).

Haar activiteit kwam voornamelijk tot uiting bi|A het inaa-
melen vaa gelden ten behoeve van de op 9 en 10 Ootober J1, te
Amsterdam gehouden "Onderwijs-conferentie"»

Ik moge ïï verzoeken mij wel te willen doen inlichten over
hetgeen ïï omtrent genoemde organisatie bekend ia of nog bekend
mocht worden^ waarbij ik tevens gaarne aal vernemen welke functie
Hordholt en Wijdam daarin bekleden»

* • '

looht laatst genoemde in Uw' i»étaeonte woonachtig ai3nf dan
aal ik het op prijs stellen tevens t© worden ingelicht omtrent
haar politieke antecedenten en haar personalia* Soortgelijke ge-
geven» omtrent haar ouder© of verzorgers worden eveneens gaarn*
ontvangen»

Het Hoofd van de Dienst
& voor dezei

Crabbendam*

Aan de Heer
corpaehef van Politie
* r sh?7'*7

^
c
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Ond.ï Hap pel

's-Gravenhage, 14 September 1949

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 46522 dd, 21 Octo-
ber 1948 in herinnering brengen.

ten.
Met een spoedige beantwoording «uit D 'miJ zeer verplieh-

Het Hoofd van de Dienst
namené

te
Hser Corpsohef van Politie * G . Crabb endam«



1.

INLICHTINGENDIENST
GRONINGEN.

GEHEIM.

No. 11/

R A P P O R T .

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

Ook Is niet kunnen blijken dat het blad "De Poort",
voor zover het tenrainste per post wordt verzonden, te
Groningen wordt bezorgd.

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

Groningen 5 October 1948.



A/2 no 707'48 OPSJ.

Volgno.

"- 7 OCT. 1948

AC

GEHEIM

Hierbij doe ik U afschrift toekomen van een
pamfletje van de O.P.S.J., betreffende haar
op 9 en 10-10-43 te houden onderwijs-confe-
rentie te Amsterdam, wsarin ouders en voogden
van 0.P.S.J.-leden word-tn verzocht bij te
dragen in de kosten van genoemde conferentie.

viö-trecht, 4 Octobef 1948.



Politie

Haarlem, 2ft September 1948,

In aansluiting op rappor*' en aanvullend rapport No« 00234.1
U toegezonden op resp. 23 Augustus en 6 September 1948,"betrekking
hebbende op de ^O*P.S«J*n,doe ik U bijgaand toekomen rapport
I,.D. No.00337.64

Eobfdcoiaraissaris van Politie,

Aan de: Centrale Veiligheidsdienst*
Java straat 68*
den Haag*

J* Fontijne»



Ij»D« Haarlem»
No* 0(»37.

viw

k Lucas de «Jong (wonende te Amste r dam) , hoofdbestuurslid
van de MO*P*S«J." is in de week van 13 t/m* 18 September 1948
naar Parijs geweest om de "O*P.S*J." in te laten schrijven
bij de "Federale Wereldjeugdbeweging",hetgeen veel voordelen,
maar ook veel verplichting eb. meebrengt.
tellen6 "Fedeiiale Wereld jeugdbeweging" zou 50 millioen leden

Haarlem, 28 September 1948*



A-- f s c h r i f t

ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD

Secretariaat:
L. de Jong,
Admiralengracht 96,
Arasterdam W. Amsterdam, 23 September 1948

Geachte Ouders, Pleegouders, Voogden,

Het is voor de eerste keer in het nog zeer jonge léven van
onze organisatie, dat wij ons direct tot U, ouders, pleeg-
ouders, voogden enz. richten.

Er bestaat vanzelfsprekend ook tussen U en ons een zekere
band, hoewel van andere aard als tussen de leden onderling.
Natuurlijk heeft Uw zoon en/of dochter U wel eens iets ver-
teld over de O.P.S.J. en ook over onze huidige actie, die op
9 en 10 October uit zal monden in een grote onderwijs confe-
rentie in Amsterdam

In de bijgaande folder zult U een en ander over deze kwestie
kunnen lezen, zodat ik hier niet in herhalingen zal vervallen.

Het zal U duidelijk zijn, dat de verwezenlijking van onze ide-
alen veel geld kost. En "veel geld" is nu juist iets wat wij
niet hebben. Daarom nemen wij de vrijheid U uit te nodigen
ons werk door een geldelijke bijdrage te steunen.

Het hierbi jgsande Rijks^irobiljet zal nu waarschijnlijk wel
voor zich zelf spreken.

Helpt mede ons "Appel Studerende Jeugd" tot een groot succes
te maken.

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

(secretaris)

L. de Jong, rekeninghouder no. 13500 bij het Girokantoor
der Gemeente Amsterdam.
Op diens rekening kunnen gelden worden gestort onder ver
melding Le.tter Z. no 132, wegens: bijdrage conferent ie .
Stortingsformulier was bijgevoegd.

De b. g. folder is reeds in afschrift toegezonden.

(I. D. Utrecht)
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15 CCIMiÈIM

Hierbij doe ik U een drietal geschriften

toekomen, welke op het op 9 en 10 Oct,1948
te Amsterdam gehouden congres van de Organi-

satie van Progressieve Studerende Jeugd op

een leestafel werden aanget roffen , t .w.
1) "Magvetö", nummer van 26-9-4B

2) "The Student", orgaan van het "All India

Students' Pederation" te Bombay

3) "What is N.II.S." (National Union of Students)

Utrecht, H October 1948,

Bijlagen: 3.



^Inlichtingendienst J_ Delft,16 Octol

D e l f t

N O . 734/48

C

S OOGT, 1948

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

Geheim,betreffende O.P.S.J.,bericht d« I.D.Delft het volgende

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

de Secretaris van de Schoolvereniging van de Gemeentelijke

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

bleek in te houden van de Organisatie van Progessieve Stude-

rende Jeugd,om op 9'«n 10 October 1948 aanwezig te zijn op

het te Amsterdam t« houden congres in een der zalen van Hots l

de Kroon Rembrandtspleifl. 17 te Amsterdam.

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

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

gebruik gemaakt van deze uitnodiging. Van enige activiteit

onder de leerlingen en leraren van de genoemde school is

niets kunnen blijken,terwijl ook e&ÉMKt het orgaan "D«

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

spreid geworden.

I.D.Delft

Aan de Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst

te

1s-Gravenhage



!n k
jHTIITGJDKDIENST BEVERWIJK

Volgno.

'2 OOGT. 1948

nderwerp:
ericht op s/Shrijven d.d, 13 October
948 No.40791 betreffende B.F.S.J.
omerkamp.

In antwoord op nevenvermeld schrijven wordt medege-
deeld, dat alhier geen activiteit merkbaar is van de O.P.S.
J. Er zijn alhier geen personen bekend die bij deze bewe-
ging zonden zijn aangesloten,

Van verspreiding van het orgaan "De Poort" is in deze
gemeente nimmer iets gebleken, zodat U dezerzijds niet in
het bezit kan worden gesteld van de nummers l tot en met 4
van dit orgaan.

Beverwijk, 18 October 1948,

4

I.D.

-zz
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D A & i1 .

Ho: 354A94B. M .

Aan de Jear : iloofd van de oeutrala
Javaatraat üö, te *3 -

dl öetobog 1Q<I
Volgno.

260CT.1948

In afschrift aan;I>e Heer jt-rocureur-Oenöraal, i'̂ d» ___
van Politie, üoveiibsekströat 21 te ' &. r n n a m .

Onderwerp : Ö.P, j>»J.-aoo»erkaiap te Leaele.
Antwoord op : Uw schreven d.d. 11-9-'40» no.4O791t Seheim. £& •'•»>*

l**'
&

W
,. ,̂-̂ x

j-
•é

ï*aar aanleiding van Uw boven aangenaaid
neb ik de eer U net volgende te bericntea.

Het in Uw acnr̂ ven bedoelde zomerkamp vanwege de
Organisatie vun ±rô reasieve jtaderende Jeô d ^O.P«J.J«)
werd van 17 tot en met 24 «Juli 1943 geaouden in de kampeer—
boerderijen van C?» ULjüiitlSJii» L;&jiLË, iï»no*5f 6̂meent© Oli-i'l̂ iN
en J* ULihviiliüi, L̂ vi-iLü, jj.no.fe, gemeente Oî >Ĵ «

i>e 37 luaonelgke deelnemers aan net kamp waren in
de derstgenoeoide en de 24 vrouwelijke deelneemster3 in de
andere boerderij ondergebracht.

i>a leeft̂ d van 4e deelnemers en deelneemsters aan
dit kamp varieerde van 13 tot ongeveer 27 jaar.

kampleider was wekere J;'«W. de ?:-iïi>, vfon@nde te
IMJi'iiiiBlM, Locellasstraat 66 •

"""f aakare J» HüiLJi;»tA, van «i®
u benevens J.'van G;iLu.-in anTI>.'de Jj^G-, beide wonende te ̂ »-
!tl .oliiUtóöar'tiunMatraat 45 *

Genoemd® i»ji ̂ 31̂ 3 en 'Dti. JOSG kregen in het kamp daj
gel̂ ks het dagblad *ue Waarheid* toegöüouaen.

lid -i

i'ev̂ ns waren leidende f i
oenend

X-jaens de kacapweek is net conuüuniatiache
:jOüI'i.ALf die volgens mededelingen van enige dael»

aaifaS""ïafflilie ULDixilHii. de werkelijke leider van de
0«P«J*J« was, twee dagen in net kaap geweest en neef t toen
de deelnemers enkele malen toegesproken.

net gedrag van de deelnemers aan net kamp ia, naar
mg werd 'gerapporteerd, dtaeda correct geweest en nad aan de
overwegend Unristtel̂ jke oevol̂ ing van pluata en streek ̂ een
aanstoot gegeven*

7erdsre personalia van de deelnemers staan niet
ter bê cnikking aangezien de herordening op de kampeerboer*
derden in de êmoeute Oi-..̂ 3 t^arst in de maand Auguatuts j*l«
in werking ia getreden»

3« en J, ITiüJiiilili,, voornoemd» asjn üiiriatelyk-
uiatoriaon georiënteerd en £003 teren ̂ ean sympatajle voor net
aoaimuoiajae» üodat naar mgn oeiiing vermèTdiû  van iiun volle-
dige personalia gevoegelijk aontervyd^d kan blgven.

Varmoed43l:jk wareü &J voordien onbekend iuet de po-»
litieke oriëntering van de daela@ra aan

dant/der
K̂ kspolitie,



3 l wil
Geneim.

I.D-Amersfoort.

11 November 1948.

/%>

Onderwerp:

•V>
Beantwoording van Uw schrijven d.d. 30-7-'48 No.37611
en Uw rappel-schrijven d,d.3-11-'48 No,37611.

Naar aanleiding van Uw hierboven aangehaald schiij-
ven,mogen wij U berichten,dat in de gemeente Amersfoort
tot op baflen geen activiteit van de 0»P«.S»J. ia/tf waar-
genomen „Ook zijn er geen inwoners dezer gemeente bekend
die tot deze organisatie behoren.

Ter Uwer informatie delen wij U nog mede,dat de
Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag,secre-
taresse mej.J.P.Bosch,vermoedelijk wonende te Utrecht, j
tot de Commissaris van Politie te Amersfoort een verzodi
heeft gericht,om ter gelegenheid van de op 6-11-'48 te
houden studenten conferentie in het Nederlands Protest»
Bondshuis te Soesterberg,een/ kampvuur te mogen hojiden
op de zandafgraveriJen,welke zijn gelegen achter de Ho-
ge Klei in de gemeente Amersfoort.

Nadat genoemde vereniging was medegedeeld,dat zij
een bewijs van toestemming- moest overleggen van de ei-
genaar der grond,werd van bovenstaande niets meer ver-
nomen.Het kampvuur heeft geen doorgang gevonden.

V/



A/2 no. 838'48 OPSJ
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Hierbij doe ik II-. een afschrift toekomen van
"De Barometer" van 7 ÏTov. 194-8, uitgave van de
'Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd,

r-echt, 12 November 4948



IKISTSRTE VAN ALGIKEKE

o.: 50115 .-̂ ĴvWJ'̂ 'l̂  's-Gravenhage, 7 Deceraber 1948.
B

nd.: O.P.S.J.
IlI/IIIi ró

n.a.v.sehr. ̂ o. 50,115 v. ID "aarle

Tolgens een mededeling in nDe Toort" ï\o. 9, het orgaan van
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd, wordt door de
afdeling Amsterdam van genoemde organisatie een blad uitgegeven
onder de titel "'t Amsterdammert je".

Het zal dezerzijds 'zeer op srijs wordan gesteld, indien IT '
mij regelmatig een exenplaar van genoemd blad zoudt ?cunnen doen
toekomen. Tevons zal ik gaarne een exemplaar van de reeda ver-
schenen nummers ontvangen»

Het Hoofd van de Dienst
^ namens deze:

J»'-
• ' _ ' — T

Aan de Heey A ƒ
Hoofdooramissaria van Tolitie 4 .*•
te
AI'STSRDAK.



ORGANISATIE van PROGRESSIEVE
Afdelig- Kénnemerland. ' , '.:'' ' . '
swor. H.Ni.ldam, Bloemendaalse atraâ eg ̂ 09, Overveen»

Vrienden, L

Op het appèl voor de studerende jéiïgd te Amsterdam is jjeblekfn dat een
organisatie als dë.O,P*S.J. onder de «huidige omstandigheden noodzakelijk
is en dat voor haar een geweldige taak, is weggelegd.Als we deze taak echter
gaan aanpakken is het in de eerste plaats noodzakelijk dat wij gaan werken
volgens een bepaald 'pjLan.Het Hoofdbestuur heeft daarom gemeend een plan te
moeten ontwerpen dat de activiteit in het gekeel zal verhogen en waarin elke
afdeling zijn bepaalde taak heeft te Vervullen.

Deze actie is aangekondigd als de "ILAGA" (Leden-en Abonné's-campagne)./
Onze afdeliög heeft tot taak om in deze aOtie 13) abonné's, 7 nieuwe leden
in te schrijven en tevens de verkoop <van losse kranten op te voeren.,
We maken jullie er nog op attent, dat: persoonlijke prestaties geregistreerd
sullen woréen met een1 puntensysl5eem d'at als volgt werkt; voor. ieder nieuw
lid krijgt men tien punten/ voor ietetre nieuwe abonne 6, voor iedere gul-
den op de congreslijst 4 ( ons congre^s wordt gehouden op 27, 28, en 29 Dec.#
ia een volgend rondschrijven horen jullie hierover meer), en voor iedere
kaart die je verkoopt voor het congreë l punt, De laatstgenoemde twee punten
vallen onder de congresactie, die ongeveer gelijktijdig met de "LACA" loop-!:,
Wij wekken ieder lid van de O.̂ .S.Jl afd* Kennemerland op om voor de volle

100 % aan de verwezenlijking van onae norffien mee te werken, zodat onze "LAG,7.,
evenals het appèl een overweldigend succes wordt.
Wij kunnen jullie in de komende maanden behalve het ve Ie werk, dat verzet,

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

dag 14 November gehouden wordt. We verzamelen 's morgens om tien uur bij "dé"' "
"Bierkan" , heek Leidsevaart/Zijlwegfop Zondag 21 November gaan we gezametili jk
naar de viering- van de Wereldjeugddagj die door het AWV \evenal s wij geor-
ganiseerd in de Wereldfederatie van Democratische Jeigd) georganiseerd wordt,/"
Deze bijeenkomst vindt plaats i$ de concertzaal.
'Tevens kunnen wij tegen hét einde van November een lezing over democratie '

horen, in het kader van de studiegroepehyïTadere mededelingen hierover volgen
echter nog» Naast al deze ernst wordt de vrolijke noot echter niet vergeten,
Het ligt i](j de .bedoeling in December een St. Nicolaasfeest en binnen niet i
te lange tijd en.ige excursies te organiseren,

II!Jullie zien dus dat onze plannen prjüna zijn*Denk er echter wel om, dat
dit alles slechts kan slagen door aller medewerking en samenwerking „Wij
•foivrachten op de bijeenkomsten dan ook een grote opkomst.

En last not least; wij wensen alle, leden veei succes met het slagen
van de "LACA" ! !

het bestuur. ••••



>; n
T.D. Haarlem.

V.a-*

Hierbij wordt U toegezonden een exemplaar van

het blad "De Poort" No. 9 met twee bijlagen van de

O.P.S. J.
/Haarlem, 18 November 19 M- 8.
n

Vohne.

"22 NOV. 1948

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
4s-G r a v e n h a g e .
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l ste Jaargang no,9»
losse ntuwEpr» 15 ont,
half 3aay®1jöan75 ent,

G ' R A Ï Ï D Ï O O j S S U C 'C S S*

Het km werkelijk niet ontkend worden, dat het. jt&Kgtn ?an on-
ze grote oadeywijscönfereatie in-Amstei-damv aan ee& ss&jjden draad»
je heeft gfh&ngen, Alleen .̂.w.̂ de"'reden hiervan ie een erg v®$*
heugende i De belangetelling van jullie kant* scholieren, stmdetE*
ten,, kunstet'ttderenden en leraren was %6 groot, dat we tenslotte •
alle zalen van gebouw De Kroon moesten leeghalen om. voldoende
stoelen? bi^ elkaar te krijgen! - *

Dan iya& er in het verloop van de besprekingen no& een moment-,,
dat we in moeilijkheden zijn gekomen» Kr hadden sjioh namelijk zé
veet-diBoiJLBsianten opgegeven -om hun mening te aeggen óver het ti
gentieprogram van ô ze organisatie én over d<? b̂ î 1 inleidingen
van "Zaterdagavond, dat we de lijst met de beste wil yan de were'
niet helemaal konden afwerken, te meer, daar een- aantal van ons
nog reizen naar steden, als Hotterdam en Groningen Voor de boeg
hadden» . - ,

In d> geweldige belangstelling (300 man is zeker aan de lage
kant geschat) en in het intense meeleven van de cdnferentie-de.el-
nemers mels Het besprokene, ligt het succes Van de conferentie
besloten-, - "

In de lente en in de zomer van dit ̂ aar staken we de kopp&n
eens bij elkaar om plannen te beramen voor de conferentie, Som«"
migen, die hiervan hoorden schudden 'eens wat- meewarig het hoofd*
en eerlijk geaegd waren er ook onder onsaelf we l,, "die z&oh af-
vroegen of wi;}, als .piepjonge ̂ organisatie-̂  die'nog niet eens haar
eerste 'verjaardag vierde , n|et te veel hcfói p$ on«e wagen laad-
*'"~~ —""§ landrlijke conferentie, 'aaal'-voor-een'paar-honderd

*-*

denï
r4t«i^C'Kï5'^Ji| gt-JLx'jiVJ VJ-t-^ Jf^

i^ëte vrienden, het ;ie ^Vw^^èn^ dat" wïj nle.t te .vee"!
;eha£ in ,4e/'fr4fïiden van een goed onderwi4s'|

er vefae^sïöèCt, in de rijen der- scholieren
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Nederlandse, en speciaal het openbare onderwijs stelselmatig
en doelbewust afbreekt,, Het is bewezen in de uitgebreide dis-
cussie, die strijdvaardig als
ze waren van zeker tien ver-r-
schillende kanten het het on-
derwerp benaderden: Hoe
nen we een dam opwerperMEe^-
geh de planhen van een rege-;
ring, die het gros van haar
middelen wil besteden aan -de
uitbreid:ing

EêT
van Leger en

daarbij heJO>nd,erwij s en kun
Ia.at_ wegkwijnen in ver-

waarlo_zinR en veroudering.
Ook is bewezen, dat wij

niet L te veel ̂ ê trouŵ e.ll.. . ..ge T .."

Met onze prachtige conferentie
is de basis gelegd voor uitbrei-
ding en versteviging van de O.P.
S.J. Met dezelfde energie en het<#
zelfde enthousiasme als voor de
conferentie , gaan we nu aan dei
slag om de Herfst campagne te doon,
slagen. Op 25 October zijn we ge
start en d.e gehele maand. Novem -.'
ber"kennen we maar een leus: i

ben inonze e gen
organisatie. Want groen als
se is slaagde zij erin In een
korte maar felle actie meer dan 600 "gul den op te halen en honder-
den -propagandafolders. te verkopen. Van heinde en verre namen
O.P.S, J.~ers collega1? van hun soholen mee naar .Amsterdam om hen
mee te laten beraadslagen en demonstreren voor de verdediging
van de Nederlandse 'Cultuur en Wetenschap.

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

deze conferentie'., maakte tot een waardevol gebeuren voor
iedere Nederlanden? in Zeeland, of in Groningen, Enschede of den
Helder, was het -eendrachtige verlangen naar vrede dat er uit
sprak. -

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

De conferentie vormde in haar geheel een scherpe aanklacht
tegen die kra.ohten in Nederland, die er belang bij hebben,
dat via schoolboeken en plakkaten op scholen jongens en
meisjes worden ontvankelijk gemaakt voor gedachten aan een
nieuwe oorlog, 'die; er..belang, b_i4^hebben de -betrekkingen- met -
het fascistische Spanje niet te verbreken maar integendeel
dit land van terreur-en geweld op te nemen .in een blok van
West-Europese landen. Wij besloten dan ook eensgezind een -
telegram te^zenden aan de secretaris-generaal van de U»N.O«
Trugve lie, waarin we aandringen op handhaving van het be-"
sluit de diplomatieke betrekkingen met Franco te verbreken-

(vervolg zie oag* 5).
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Om kwart voor acht begint het t4'r-lopen.,/,.*.... MlttO.-jongens,
H3S~ers, Gymnasiasten, .Studenten^ Sommigen komen een beetje
aarzelend binnen "Ben ik hier goe3? voor de Q.IVS.J» ?"..»Ja, oké,
kom binnen". Uit Utrecht/ Haarle;% Rotterdam, uite Groningen Den
Haag en natuurlijk.,.,'....,. ....laster dam-komen ze dan binnenstro-
men. "Wil-je hier-even je naam zoetten ?"-. "Waar kan ik" een slaap-
adxes krijgen ......»-. .?'.r " '~''-' \ ," _. .
Het ia--e,££-geweldige' drukte, 'IM Jj?öhnisohé- cfi"ëné :̂̂ s«3PT. handen
vol om iedjer te helpen." Jacquiè^föopt met steeïënrföé- s^ó^wen
en Lucss grijpt zich naar het -yèlJwarde "(?.) haaa?do$.- :*Zp ?veel
mensen had ik heus niet ver-^v;v^"*'~7S.'>>x.x' ̂  ' _, - •-
wacht.. r.-«sV*- mompelt >hljr"Ex-'
tra Uitgave Ce "Poort»met ur-"
gentieprogram»,^roepeïf ijve-
rige .colporrteuref en 'de meis-*v
j es YattCe- stand verrkopen iöï\
der na folder. -Etl nog steed0-
komt er geen eindet aan „tfe - r >
stroom bezoeker s. Een schooier
bestuur i&\m wqr$t?'" ,
begroet, enige leraren k.om'eji
de oonfererftie bezoeken f?n
verder * ..̂ sclioliere
scholieren, scholieren. -
Eindelijk is het, dan zo ve,j?.
Iedere bezoeker heeft -een -
plaats en op het ogenbliVdat
Jojian Henrar het woord neemt om de confei
het geroezemoes plaats v$or gespannen aandacht voor lietgêen nu
tou gaan gebeuren» ; , j .. '

..1̂  gasten, wor.den begroet: ̂ fgevaSrdJ,gden van scholieren-en stu-
'̂ 'Benten-'Organisaties, onderwijzers en vooral onze buitenla.ndse

gasten: Renee de Öleene namens de Brusselse studenten eh Prans
frison namens' de Belgische:*Volkgfjeugd,. -
Dan spïieekt Joop Wo>lff f Onderwies en Vrede^ zijn er- onderwerpen,
die ons- meer kunnen. boeien-/; waar- we' intense";*1 belangstelling voor
hebben dan deze twee-? Zijn betoog is» lang, laaar* geen der ruim
300 aanwezige studerenden en t>elangstellenden 'laat ̂ een o/genblik
zijn aandacht 've ré lappen* 'Wan̂ ĥijJ-̂ egt ra.̂ e dinĝ ny;- ónze Voor-
zitter» Hij spreekt over hét zê 'standig denkefi, * ̂at̂ kóat̂ aarste
bezit van de mens en hij beioogt^ dat liet prij-sgevèn ̂ daörvan de-
gradatie betekent tot een öier.>- - "'
Hij schetst hoe de mens de natuurkrachten, die hi£ eerst vreesde,
leerde 'beheersen-. «Zo- mpe,i M3 *ĥ ns ook de maatschappelijke
krachten leren beheersen* v *k' ~ ~ ''

van >f el ten-
'wórden^ maar

te-openen, maakt

hem. beklimt"Andre liet-
en dijfers '
die geen ogenblik saai

P!
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Zijn scherpe, goed gedocumenteerd betoog wcrdt een f e-lle aan-
klacht tegen de afbrekers van
het onderwijs. Daarnaast ech-
ter stelt hij het positieve .
Aan de hand, van ons urgent ier-
prograpma gaat hij uitfvóerig,
in op Öe maatregelen» jd̂ ê kun
non en moeten worden genp|ie'%'
om de afbraak van ohsm ontler -
wijs tegen te gaan om'shet ; tt?
verbeteren en te verniéuwen.
En als na die eerste oa^ ;de
zaal leegstroom*, breken ' d e
jüsfiussies T-QS onder_de jonr •
gens en meisjes die~~hffar huis'
gaan. De volgende morgen in de delegatievergaderingen wofdt dat
nog eens dunnetjes overgedaan en als Johan Henrar tegen half 11
.de. jachtend zitting opent, dari; is het eigenlijk jmnodig aan te
dringen op een goede, openhartig'e discussie", want er zijn er
heel wat, die iets op hun hart hebben. Zoveel, dat laat in de
middag de discussie noodzakelijk afgebroken moet worden. Maar in

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

Br wordt steeds geklaagd over
teveel huiswerk, en alle- moge
lijke manieren waren opgeeomd
om dit te verminderen.
Het origineelste voorstel
kwam echter ongetwijfeld van
Frans ï»avel. Kij stelde .voor
Esperanto als leervak op alle
scholen in te voeren, waar ~
door Prang, Duits, Engels • •
overbodig werden en dus eoi be
langrijke huiswerkbesparing
verkregen zou worden.
Maar wat dan Frans, als ze
dat in die andere lanét̂ a niet
doen 7 • • ! ' • > r--. -O-O-O-O-O-O-

/P H O T t S 'ï'.'-T"E L E G R A MsN "**"™~™""—~—""irr!i«"""""*üi——„~n̂ i—~~—nz /

Tijdens de dj-scussî  sprak Anje JToordewi€?r uit
Eotterdam over een aantal jonge Spaanse demo-
craten, die door de (fascistentroep van Franco
ter dood veroordeeld" waren. Met algemene stem-
men werd besloten e e $ telegram te zenden aan. de-
U1TOÉ waarin werd aangedrongen op het nemen van
maatregelen die de- df£od van deze jonge mensen



zou "kunnen voorkomt. De leden van do-
wordt verzocht vast^te houden aan Jièt "be-
sluit van enige tijd geleden om de diplo-
matieke, betrekkingen. lmet Pranco Spanjete
verbreken, Tevens d^ini? het'telegram-erop
aan, dat de USO alte maatregelen neemt tot
behoud van de- wereïd'vrede.

Een woord van hul.de is stellig-nog op zijn plaats voor "allen
die medewerkten,aan. het doen*slagen,van de conferentie", ïn
het bijzonder-doelen wij daarbij nu op al-d5,e, .merkers achter
de schermen, j Be. jonge kunstst-^d-erenden die, sa#en,.metsde tc-cth-
nische sta'f -zorgde voor d e, aankleding van <ïe zaal jopr de ver-
zorging van onze stand achte^/fn de zaal, .yoor aCï,^Ie"'jongens
en meisjes die hielpen. bij^r^d,minis,trafe< vaas, aiïë bezoekers
-voor hf •£ verzorgen van ,de„j|̂ aa$ad.r_ejs;se.ïi ejLniet te^ Vergeten de
mensem7die iemand voor di&^^S^^^fo* "&n§^
Een mooi. stukje werk waéjook het uitkomen vait een, lafste
mei? van de Barometer, die Zond^agsjtnorgens werd ü-i^gerieikt,
De mee B ten zullen niet géwetè^helJbèn, dat^daa^ö03?'„c|ii^c
ozx^e vrienden een deelman h]|n nachtrust hebben^op^eöfJCe^dr
Zi-j allen-maakten, dat, de conferentie- een" succes' werd» -
Daarvoor, nogmaals: hulde !!

(vervolg ?an pag. 2).

Wij vragen .daarin trevensr alle maatregelen te ncjnen tot 'behoud
van de wereldvrede. -r", > <• . . , ' ~ "
Joop Wolf f zei in zijn inleiding: je kunt nu wel" o^er^. ond^rwtls
praten, over scholen boé,wen ró^»j ,maar—e,cn^ a*gombQ?J^^ 4S1 k^aji^
naar j e, scholen f Tulteil. fe5Ïïf£ wij>bewoMefe"n'iwK ke"nnis*r4|,e
de mens in staat „stelt einde'lpze. hoeveelheden energie vrij t-e
maken uit de atoomkernen maar evenzeer veraf schuwen wij de •
aanwending van deze vinding. v$K>r oorlogszuchtige doeleinden»
Wij scharen- ons ïn de rijen^Nsan millioenen -mensen over de he-
le wereld| die hun leveij. veil hebben voor het "behoud an de ver-
sterking van de vrede. t
De grote onderw-ijs oonferéïttil^ door "de Ó.F.-S.J», georganiseerd^ l
heeft zich gestald achter';he4:?TXPgentiepro,gr"a{h' \tan de organisatie'K '
„_.a.-j. _^ -a — —,__ _-.i^ aaifnïllinge,a-^ieeftr toegevoegd.." j

ie rih ,9e ve*rletï^n"'ti:tii^IR»pmTifk- »
entie

nadat ae daaraan een,reeks y
Wij spreken nu ^ram, "de coï^fer
lö dat ten onrechte' J De ojp":
leef-t (ï3to^ in d.e- hipo-fden,
studenten l Wi$ -hebben' elka^p

? f-vast belbefé, onze

tijd. Ze

di
vp,ftr :

die

,_>,?>., ̂ ^^v^^S^^^^-^ '̂lOli' - ,M
•v »* 7 v i M ^ JS.-aJ^A^uÏTSÈt TöSyiEP-iiL iv»SÏÏaïi=aSlï.i-*aï. J™^- 2.* laJSî a'' t LJ-.^



voor goed onderwijs in Nederland, te vervolgen» We weten dat
de wensen en verlangens in het programma neergelegd reali-
seerbaar zijn. Wij weten, dat het de verlangens zijn van dui-
zend.? medesoholieren en studenten. Dat geeft ons de kracht
onze strijd vco-r versterking, van de Vrede en opbloei van het

i onderwijs moedig "en doortastend voort te zetten.
JLHe,t üijn idealen, waarvoor het waard is je "beste krachten te

Onse- gezamelijke Ier acht s inspanning zal ze verwezenlijken,

-o-o-o-o-o-o-
s><r \̂ \ \£Les \3\Y^ cte^

< ~-v7 as jemijnou.,, Ik neem het niet, doodgewoon, ik loop naar
()'dc politie,, ik maak er werk van, Schandaal gewoon, zoals ze

maar met iemand omspringen. .Grijpen je "beet, druk-
ken je in een stoel neen alstjeblieft, daar is p,en, papier en

,. :l:aV'' '-. en nou zorg je maar, dat er-een stukkie komt. Niks'-heb
• ŝ NJ0 tioor .te vertellen, dat wil zeggen op papier mag ik -dat doen,
'- \'/ maar dat vertik ik, dat. kan ik niet» Stel je voor ik, Bramme-

'- ^ t;1e Braaf zou wat gaan schrijven,- Ik zou ze ;iog liever, Alhoe-
wrl, aan de andere kant, je hebt soms wel eens van die dingen,
waar je graag eens met een ander over-wilt praten, of je hart
uit wilt'storten. Daar heb je b»v» onze aardrijkskundeleraar.
Een r e-u z e-vent hoor, we mogen hem allemaal graag en wel in het
bijzonder o?.r. zijn gewoonte om iedere les tenminste'l mop of
an?cdote te vertellen. Zo ging het vorige week ook» De les was
nog È̂ ar net begonnen, of hij had in het een of ander een aan-
leiding gevonden om :een mop te tappen, Wij gingen allemaal
wat voorover .zitten om toch vooral niets te missen van wat hij
zei. Eet was oen tamelijk gedurfde'mop en hij was er nauwelijks
mee. bc-gonnen toen de deur achter hem vrijwel geruisloos open-
ging en.de ''baas" binnenkwam,. De leraar.hoorde niets en ver-
telde rustig verder,. Qnse .aandacht verdubbelde, gespannen
•waar dat op zou uitdraaien. De mop was uit en vol verwondering
keek d? leraar, ons astij gewend, dat wij meestal direct in luid

" gclaclï uitbarsten*,... .tot- plotseling een luid gelach door het
lokaal daverde van SIde 'baas". Ontsteld draaide de leraar zich
on-u doch de, directeur klokte hem op de schouder en schuddend
van de lach zei hij: "Dat .was een goeie mop, Jansen l Die
moet je straks inde lerarenk&mcr eens vertellen". En nog
l'aohnid 'liep hij de deur uit.
En, »-i,.".-,»,. «.f «waarmee ik maar zeggen wil, dat ook de directeur
vr.'?l e-r-ns een goeie bui kaas. hebben»

(Bram Braaf),
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Tjonge, tjonge, wat is er ge<tisous3.eerd tijdens de delegatie-r
vergaderingen Zondagmorgen ., ~ïk splinters vlogen eraf en, voor-
al bij de vergadering voor ml^ddeïfcare .scholieren kwamen heel
wat -bejswaren^te'gen" bepaalde "punten uit het urgentieprogramma
en... heel -wat constructieve „Voorstellen naar voren»'
Tijdens de discussie werd over deze vergaderingen verslag uit-
gebrajaht, .Tja, *. , "die disouè&Ae, dat was een nare geschiedenis
*s middags toen we er mee uit moesten scheiden. Maar daar nam
niemand aanstoot aan en bovendien het kon niet and-ers -want ,an-
ders werd het .te laat. Er ! was trouwens als heel wat/ gezegd zo

in de loop' van, de morgen en de
middag. Zoveel, J#at ê*r enkele

, -" numme"rs van /kr^oórt «vsor nodig
-"" aouden zijn om alïêö $c vertej.-

len- en -daarom zuïï&n w^JbraöWteH__
r met -enkele grepehH|p^Hler' en~'<ïaar
- een -beeld te gé^en^v^.^ 'ver-
'' sehillende m^iigüf^n . fiaar kwam ,

\'b«"v-, onze Haagge- vr3.ekdf
•- i>if van 'Praa^. -kwckeXing

- 'in zijtó 'militair^ uniform o-p
he%- podium, daarmee'-
de s^^eringmet* de'wfini^ onder-»
wijskrachten dié er" z^jnr omspr-iegj;*

'UerrtLt drong ^rop. ash'"4at de"
-lee^Miagen-van* cfe •k^e-efcffoholen
wat' wéér t kennis ' van - dé. 'maat s cha .̂
pi'j- bijgebracht móest worden. Het
zijn immers opvoeders en een goed

opvoeder -mo<\ eeri. behoorlijke- kejnnis van -de 'maatschappij bezitten*
En daar kwam ook Johan yan-Biemea een AmB^terdams TOO-^söholier
vertellen^ dat hij' vonii cfea™e'-c'andidaten^>-oor de, positie van
klassevertegenjveoordiger do~or Jte ^ee.rlingem mo.e't̂ ïi borden
zen. Ha hem droixg Siem^Koren iait Haarlem aan op
iedere actie d ie "d'e Vréöe oe.v^f dert , Namens- dé -
ring. voor studenten onderstetöiae X s m f c i 3ètir"pE3?ee>$> in, hè t

kea^-jiog veeX
bi-=j onderwys--

gemaakt,

bijzonder, de progressieve coltege'gëiè'regel'in^. Ht
meer op .zijn hart en waarschuwde er o. a. 'voor, da
vernieuwing de vakken niet fe^emakkrli-jk' moesten
Interessant waren zijn mededelingen over. .de 'iöestan4«Hrï §an ée
universttsdt» Hij ,beschrè~ef h«* vaocuum-ttiBS'èn'hóogJeraren en
studenten en zag een afögelijk^id -t#t ver^ter-ingi dcor het openen-
van de mogelijkheid tot ̂ directe discussie tussen studenten en
hoogleraren. Ifo;gi.ng. onderwijl-r en t-hane student Nederlandse -
taal? verdedigde. ÖT yernieuwiné van het onderwijs, jftaat^ij z.i,
kern-en keuzevakken rioodza'këljjfk zijn, -want i*a de wereld worden
specialisten geVraagd. De hoogWpunt^ii utt de aiacussié warsen Ie *
redevoeringen, waarmee Marctis' Bakker., a^me^e ÏK-i J:1s» jfeè»
verbond en Frans Prison*^ameï£eMe Be'tgi^/EÈhfe- Volks 5



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

WEEPT rSDEÏFVEN ABONNE'S J J

SLOT VAN DE DISCUSSIE, (vervolg van pag.7).

rentie begroetten. Onze Belgische vriend bracht de groeten
over van de Belgische jeugd' en Marcus van :de jonge arbeiders,
De laatste wees'op de vele punten waarop de strijd van de - -
jonge intellectuelen en jonge arbeiders parallel loopt, b,v,
verkorting dienstplicht strijd voor de vrede.
Vooral wat het laatste betreft wenste hij de OPSJ veel suc-
ces toe.
Het was al laat in de middag toen de discussie afgebroken
laoest worden* .
Joop en And ré vatten alles tenslotte nog eens samen In een
korte kernachtige beantwoording.-
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Vorige maand beloofde ik'ifte te zullen schrijven over be-
roemdheden op zwemgeble-3. $? zullen ons maar hquden bij on-
ze, gwe-asters die op de olympische spelen zs*» goed figuur
.hebban geslagen. Alle~rec-rst Wer een zwemster-d^ aï ïn
1936 in Berlijn Olympisch kampioene werd., n.l,, Wtfa Schef-
fer*S?nff* Deze werd-gebaren-op 3 April Ï92Ö.- Acht jaar
later kón zij al zwemmen»l$© vond het> eerste; erg griezelig
om t? duiken en van de tor&i'te. springen ma^ar.spoc-dig voel-
de ze stioh in^het water ih$is, Op 9 Apr$^ 19?3- toen zij voor
het eerst aafe. wedstrijdeni^elaiam vte-ml zi^/derdé1 opt de 100
m» rugslagf -feie Maétenbro^ die steeds. haaB- grootste' oonour-
l|lf J". 1>\ 'lj~ ff ~* "»*»t̂  <** *&*»** .«taH J llXl • f* — — •• -— •—- —-^ H *Ll JHfc- » _ _ -J T^J__ T. T-u -, _ _*^ „ ^ ^ — *" -, -̂  . ̂ .̂ ^^ ^^~. j^ - , -
Jn 1956 verbeterde zij. ver»öh^llende ma^en. het

dat zelfde jaar jffèTcl^izM-a^Berlijja -Olympglsoh kampioene
4e;' 100 mvru^cra^lv^^ic^Ja^^iTxrQek'.werd tw^é"4e,'

werd -zt-J dtJor-ïët ^att^ Wg&ete «?n öpr'XJtwt 'van de

Oofe

la 1

is zij
echter
van Vïiet hepf t al^eca pi?a©htige
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Yoor dat Ik hier aan een verslag over de stand van de afdelin-
gen begin even een kleine opmerking.
Het nieuws wat in deze rubriek verwerkt wordt hoort door afde-
lingen verstrekt te worden. Op het ogenblik leven we echter wat
dat betreft in een omgekeerde wereld, n.l, practisch' al het
nieuws dat we hierin nu publiceren is verkregen door informa-
ties mijnerzijds.
.Volgende keer beter nietwaar secretarissen ?
De LA.CA ie begonnen, als deze Poort jullie bereikt»
Wat is LACA ? LACA is: Leden Abonné Campagne^ All,?_.afdelî gen
hebben zich een taak geïïtëld"êneömmïg^n iŜ 'a! hard aan het
werk om die te volbrengen ook. We ontvingen al bericht hierover
uit: Amsterdam, Rotterdam en Den Haagr Wat "die Abcmttf-üsfflpagne
betreft daar zit nog iets anders aan vast ook. Je verspreid een
krant gemakkelijker, als hij beter is, Stiaur dus voortaan meer
op-en aanmerkingen over de inhoud naar de redactie en natuur-
lijk ook stukjes, aardige anecdotee, en stukjes over gebeurte-
nissen die op school plaats vinden.
Amsterdam heeft nu zijn eigen afdelingsblad*."'t Amsterdainmertje"
waarin we een uitgebreid programma voor d.e volgendTe maand kun-
nen vinden, zoals tal van excursies naar verschillende bedrij- ,.
ven, een weekend op 13 en 14 November ter gelegenheid van de
We re ld jeugd dag.
Er wordt in aangekondigd, waar en wanneer de studiegroepen zul-
len starten, in een woord om van te smullen.
Als laatste nieuws vermelden wij nog het. halen van 23$ van haar
gestelde norm voer de LA.CA.
Rotterdam meldt regelmatige bijeenkomsten van leden op Zondag-
avond waar ze het werk bespreken en alles wat daar nog bij te
pas komt» •
Kennemerland. Het bericht bereikt ons, dat ze daar werk/lijk aan
het werk slaan. Hun eerste goede Centrum bijeenkomst hebben ze
nu eindelijk gehad.
Groningen Is hard aan het denken misschien komen er goede be-
rTchten voor de volgende keer.
Utrecht Goede plannen voor de IACA, hebben al heel wat binnen,
maar voor de rest ?
Ik hoop, dat het Organisatie Meuws van volgende keer een gro-
ter lezerskring ander ogen zal komen,danm het geval is ?

Aan jullie De Taak, werk ze l.

Lucas de Jong,
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Bijlage: 1

Vohqno.

O
Hierbij doe ifc ü een fotocopie toe-

komen van het contributieboekje van de Organi-
satie van Progressieve Studerende Jeugd.

Utrecht, 20 November 1948.

O
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^twoord op ïïo. 40791 d.d. IS Sept. 1948.

Betreft: O.P.S.J.-zomerkamp.

Bijlagen: geen.

4
i/*'

In antwoord op het in margine vermelde
schrijven wordt bericht, dat in dit district geen activiteit
van de O.P.S.J. merkbaar is.

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

Amsterdam, 25 Hovember 1948.
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Lezing van Prof. Minnaert rTiÏYrtEAf l^T
voor de O.P.S.J. l Ullv3E«5vL!\

O

Hiermede heb ik de eer tlwsr "Eexcellentie beleefd ter
kennis te brengen, dat, volgens mij verstrekte mededelingen,
de in links-extremistische kringen bekende Prof±_Dr. Haröel
(H 11 e s Jo zg f MINN̂  3R T. geb. 12-2-1893 te Brugge,, wonende
Sonnenburg Ho.' ï^të'"tftrecht, zich gaarne bereid heeft ver-
klaard, voor de Organisatie^ yan^Progregsievg Studerende Jeugd
(G.P.S,J.) te ITtrec5t~~een"ïizïng te houden^en wêT""hetzT3"óver
het onderwerp: "De grondslagen voor moraal zonder Godsdienst",
hetzij over het onderwerp: "Maak het onderwijs vrij voor de
arbeiderskipderen"«

•'Deze lezing zou zijn bepaald op ,14 December 1948 en,
zo mogelijk, word,en gehouden in het Physisch Laboratorium.
Deze plaats is gekozen, omdat de ruimte gratis ter besdhik-
king zou zijn en met het doel de studenten gemakkelijker tot
bijwonen van de lezing te bewegen.

De onderscheidene studenten-organisaties zullen van-
wege de O.P.3.J. voor dit doel worden bewerkt»

Het Hoofd van de
CENTRALE YEI1IGH2IDSDIEKST

*» ^namens deze:

/P

O -Aan
Z.E. de Minister van Onderwijs, Funsten en Wetenschappen
t.a.v. de -'erSdfïQStr* Heer Fr. H,J. Schölvinck,
Ohef van het kabinet van 3.3. de idnister van 0., K", en W.
te



O.P.S.J. Zeer Geheim

Bijgaand doe ik U toekomen een ver-

slag van een bestuursvergaderifag van de

Organisatie van Progressieve Studerende

Jeugd, naar de inhoud waarvan iS: U moge

v erwi j z en.

Utrecht, 26-11-1948.

Vo!§no.

29KOV.1948

L,.
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ZEER GEHEIM,

B A P P O R T.

Op Maandag 22 November 1948 te 20 uur werd in
perceel Bandoengstraat 24 bis A te Utrecht een bestuuravergaderi
van de O.P.S.J. gehouden,teneinde de organisatie ̂ van een lezing
te bespreken,waartoe prof.dr.Marcel Gilles Jozef MINNAERT,geb.te
Brugge 12-2-1893,wonende Zonnenburg no.1 te Utrecht zich bereid
had verklaard.

| Aanwezig waren :
KAREL DE MOL("IIja"),geb.te Zuilen 5-4-1932,wonende aan genoemd
adres,
ALFRED LEO V.D.NAGEL,geb.te Zeist 30-8-1927,wonende Slotlaan no.
1 A te Zeist,
HENK VAN BEEK,
PIETER VREELAND, geb.te Utrecht 13-7-1926,wonende Kanaalweg no.
135 te Utrecht en

IjOHAN NIEUWVEEN, geb.te Utrecht 3-5-1930,wonende Bankastraat no.
f 39 b te Utrecht.

Er werd een brief voorgelezen van prof.Minnaert,waarin deze
verklaarde volgaarne een lezing te willen houden voox de O.P.S.J.
Hinnaert noemde twee onderwerpen waarover hij zou kunnen spreken
en wel:1e de grondslagen voor moraal zonder godsdienst en 2e
maak het hoger onderwijs vrij voor de arbeiderskinderen.
Vervolgens somde Minnaert enkele data op waarop hij niet kon
spreken en zo viel de keuze(behoudens de goedkeuring van Minnaert)
op 14 December 19487/Indien mogelijk zou de lezing worden gehouden
in het Physisch Laboratotium,ten eerste omdat het niets kost en
ten tweede om propagandistische redenen onder de studenten.Mocht
het niet gelukken dit laboratorium te krijgen,dan zou eventueel
nog in aanmerking kunnen komen "De Poort van Cleef M of het "Ge-
bouw voor Kunsten en Wetenschappen" te Utrecht,
Van beide onderwerpen werd met algemene stemmen gekozen het onder-
werp,genoemd onder 2.

In de eerste plaats worden nu de oud-leden van Synthesis
persoonlijk bezocht en woÉdt bij hen tevens een nog op te stellen
stenciltje achtergelaten.

Prometheus zou ook nog bewerkt worden door middel van een
briefje naar het bestuur,evenals Unitas (neutrale studenten ver.)
en Veritas(R.K.studentenver.)

Ook zal een bericht worden geplaatst in "Sol Justitae,die op
4 en op 11 December 1948 uitkomt.

De dagbladen,d.w.z. het Nieuw Utrechts Dagblad,Utrechts
Nieuwsblad en De Waarheid,zouden worden verzocht een journalist
te sturen of eventueel na de lezing een verslag hiervan op te ne-
men, indien er geen journalist zou komen.

Donderdag 25 November 1948 zal de commissie op/uitnodiging
van de Minister van O.K.en W. naar Den Haag gaan om de resolutie
aan te bieden,die is opgesteld op het congres van de O.P.S.J. van
9 en 10 October 1948 te Amsterdam.

Utrecht,26 November 1948.
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G E H E I M .

O

Met verwijaing aaar Uw bovenaangehaald schrijven»
heb ik de eer ïï - onder dankzegging - te berichten, dé t
toezending van het orgaan MDe Poort" voorals nog niet
Beer behoeft te geschieden» daar mi^ juist deaer dagen
Tan andere ai jde een geregelde ontvangst verzekerd werd»

Saarne zal ik evenwel op ïï een beroep doen, indien
'aanvulling van ontbrekende exemplaren in de toekomst

blijkt te
Het door U toegezonden exemplaar gelieve ïï hierbij

bijlage aan te treffen*
/ Het Hoofd van de Dienst

g voor deze»

J•G,Crabbendam

O Aan de Heer
Hoofd Commissaris van politie
te
ÜÏHECHÏ.



INLICHT IFGBNDIENST

Verbinding : 19,
A/2 935'48 O.P.S.J.

GEHEIM

6-12-1943.

Bijgaand doe ik U toekomen No. 10
van het orgaan van de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd, genaamd
"De Poort", hetwelk ik na kennisneming
Uwerzijds gaarne terugontvang.
Ter voorkoming vam mogelijk overbodige
arbeid verzoek ik U mij wel te willen
mededelen of op,verdere toezending van
dit tijdschrift prijs wordt gesteld.
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l Afschrift van een artikel uit "Sol Justitiae"

ORGANISATIE VAN /O '
PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD.

De Organiatie van Progressieve Studerende Jeugd is ongeveer een
jaar geleden ontstaan uit de behoefte, die gevoeld werd door
een aantal studerende-» aan Nederlandse Onderwijsinrichtingen om
ich te gaan bezighouden met problemen, die het onderwijs in

het algemeen be/treffen en speciaal met die problemen, waarmee
Ledere scholier of student dagelijks te kampen heeft.D« O.P.S.J
is van mening, dat deze problemen echter niet als op zich zelf
staande problemen kunnen worden beschouwd, maar dat men, wil
men met vruchtVtot de kern van de zaak willen doordringen en wil
men wegen kunnen aangeventtot oplossing van deze problemen, men
e moet zien in zo ruim mogelijk verband met maatschappelijke
factoren,
De O.P.S.J. heeft daarom het plan opgevat studiegroepen in te
stellen, waar in gezamenlijke discussie practilööttl vïaagstuk-
fcen, het onderwijs betreffende aan de orde zullen worden ge-
steld/en getracht er bevredigende oplossingen voor te vinden.
3aar 'uiteraard bepaalde problemen voor verschillende inrich-
tingen van onderwijs uiteen lopen, ligt het in de bedoeling
om bij het vormen van deze studiegroepen zoveel mogelijk stu-
derenden aan gelijke inrichtingen van onderwijs bijelkaar te
nemen. Daarom zal in Utrecht een studiegroep opgericht worden
voor studenten aan de Universiteit, waarin dan hoofdzakelijk
problemen, die op het Hoger onderwijs en de studenten betrek-
cing hebben, zullen worden bediscussieerd, O.a. staan op het
programma collegegeldregeling, beurzenstelsel, democratisering
van het Hoger onderwijs, militaire dienst enz.
Wij hebben Prof.Dr.M.Minnaert bereid gevonden om een LEZING te
houden over het onderwerp:Maak het Hoger Onderwijs toegankelijk
voor arbeiderskinderen,
3eze lezing zal worden gehouden Dinsdag 14 December 1948 te
20 uur in het Physisch laboratorium, Bijlhouwerstraat 6.
üa de inleiding van Prof. Minnaert zal er gelegenheid zijn tot

jr stellen van vragen en tot discussie, terwijl het in de be-
loeling ligt om later in kleinere groepen het onderwerp en aan-
rerwante onderwerpen nader te bediscussiëren. Deze lezing en
lè studiegroepen zijn vrij toegankelijk voor alle belangstel-
Lenden.
Mie verdere gewenste inlichtingen over de studiegroepen kunt
U verkrijgen bij

Fred Nagel, Slotlaan 1A Zeist.
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Afschrift van een pamflet

OBGAÏÏISATIE VAH PHOGBESSIEVE STUDERENDE JEÜ&D.

Amsterdam 24 Nov. 1948.
Secr.

96
Amsterdam West.

Beste Vrienden,

Aan de Afdelingsbesturen.

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

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

Verg dus het uiterste van je krachten, zodat dit congres
niet alleen de afsluiting van ons eerste 0.P.S.J.-jaar zal zijn,
maat tevens van een glorierijke voortzetting van onze organisati
in de toekomst,

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

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

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

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

Begistratie .

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

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

Hou dus goed big;

Het door ieder behaalde aantal abonné*'s en ledaja, het
geldbedrag plus ;de totale puntenwaarde hèXirvaa,»

B«gene|i m*t het hoogste aantal -penaten fc3fi|gt ««n,



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

beschikbaar gesteld,

Barometer, ;

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

Verder verwacht ik i.a.h. bete bericht van jullie over al
jullie uitingen, denk erom, anders slaan we ijskoud de afd. over
in het Org. Nieuws.

Afrekening;

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

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

G-ELMOHM
Amsterdam f.200,-
Kennemerland , f. 30.-
D«n Haag f. 60.-
Botterdam f. 35.-
Zaanstreek f. 15.-
Gooi f. 25.-
Utrecht f. 25.-
(Jroningen f. 10.-

fotaal f.400.-

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

Jongens zet je schouders eronder, tot nu to« hebben we
getoond dat alles wat we ons voorgenomen hebben, ons ook is gelult

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

Yoor de dag. leiding

Lucas de Jong
(Secretaris)



A f s c h r i f t .

ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDBHSITDIS JEUGD...

Resolutie Appèl Studerend^ Jeugd.

De conferentie van Studerende Jeugd, op uitnodiging van de O.p.S.J.
op 9 en lo October te Amsterdam'bijeen, spreekt zijn verontrusting
uit over de toestand,. waar in het "Ijederlandse Onderwijs op het ogen-
blik verkeert.
G-ezien het belang van het Nederlandse Onderwijs voor de ITederlandse
Jeugd en voor de toekomst van onze nationale cultuur en wetenschap,
dringt de conferentie er bij de regering op aan voor het jaar 1949
een groter bedrag aan 's Eijksschatkist te onttrekken, dan thans is
geraamd en verzoekt de regering tot wijziging van de reeds ingediende
ontwerp-begroting over te gaan. opeciaal dient zorg te worden gedra-i;
gen voor de gelijkberechtiging van het Openbare Onderwijs, ten opzichtfi,
van het Bijzonder Onderwijs.
De conferentie van Studerende Jeugd is van mening, dat het urgentie-
program van de O.P.S.J. constructieve richtlijnen biedt, die bij ver-
wezenlijking een belangrijke bijdrage kunnen vormen voor het herstel
en vernieuwing van het ITederlandse Onderwijs.
Onmisbaar is hierbij de inspanning van de Studerende Jeugd, die zich
in dienst zal moeten stellen van de verdediging en ontwikkeling van
het ITederlandse onderwijs in het algemeen en het Openbaar Onderwijs s-'
in het bijzonder. • '•„
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Uit "de foort*1, no 10, uitgave van de 0.P.S.J*

MIHISfBR BüTTBH OHfTAHQg OH2B DBMdAfIff.

Onae stem is nu ook in Den Haag gehoord. De eisen en verlan-
gens van de ruim driehonderd studerenden, die op 9 en 10 Ootober
jl. in Amsterdam bijeen kwamen, ssijn nu rechtstreeks onder de
aandacht van de Minister voor Onderwijs Kunst en Wetenschap ge-
bracht.

Donderdagmiddag jl» stond de delegatie, die op ons Appèl verteo
koaen werd, op de stcsp van het Departement» Enige ogenblikken
later werd deze vertegenwoordiging van scholieren, studenten en
kunststuderenden door Minister Rutten in zijn werkkamer ontvangen*

De delegatie, die gevormd werd door Joop WQLFJ? (voorzitter
O.P.S.J.), Lucas de JOHÖ, frits KUIPER. «facques HOEKSTRA (allen
student) en Hedda OOSTERHOIH? (soholier), viel meteen met de deur
in huis. Er werd een uiteenzetting gegeven over het karakter,
het verloop en de besluiten van onze Amsterdamse conferentie.

De delegatie bracht allereerst onder de aandacht van de
Ministei*, dat de leerlingen van de Middelbare scholen en MULO-
scholen regelmatig overladen worden met grote hoeveelheden huis-
werk* Er werd van de Minister gevraagd om tegen dit euvel op te
treden.Dit is mogelijk door het beperken van de leerstof* De
Minister noteerde. Maar «.* er waren nog andere belangrijke kwes-
ties. De voorlichting op onsse scholen is in sommige gevallen niet
objectief, maar volkomen subjectief. De delegatie sprak als haar
mening uit, dat speciaal ook de "voorlichting" over de Sovjet-
unie in de diverse schoolboekjes ontoelaatbRar is* Wij hebben
hier herhaaldelijk te maken met een verkapte oorlogspropapanda»
Het aardrijksundeboekje van Brunuaelkamp en Fahrenfort, dat veel
op Amsterdamse scholen gebruikt wordt, is hiervan een ontstellend
voorbeeld, zo gaf de delegatie de Minister te verstaan*

De bewindsman, die de uiteenaetting nauwlettend volgde,
aiede deae kwestie te onderzoeken* Onae eis, dat er meer scholen
gebouwd moeten worden, dat wederom een aanvang wordt gemaakt met
de bouw van gymnastieklokalen» werd door de Minister afgeweaen.
"Materiaal-schaarste11, aie de Minister en hij hie£ aijn handen ter
hemel» Duarwel voor kazernes, maar niet voor scholen*

Zowel Joop Wolff als Prits Kuiper drongen bij de Minister aan
op een spoedige bekrachtiging van de benoeming van dr. Fresaer
tot hoogleraar aan de a. g* Politieke Faculteit aan de Universiteit
in Amsterdam*

Ben toezegging werd niet verkregen, maar wel de mededeling^
dat binnen enkele dagen een beslissing in deze aaak aou worden
genomen. "Sr is geen rede tot grote ongerustheid in verband met
een eventuele collegegeld verhoging"» deelde Zijne Excellentie
in antwoord op vragen van de delegatie»
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lem' het slot van de audiëntie veraekerde de Minister aan de
aangeroerde vraagstukken de nodige aandacht te besteden en het
urgeiïtie- program van de O.P.S.J» te zullen bestuderen.

houden Minister Rutt-en aan zijn v?oord. De Hederlandse
studerenden hebben nu direct hun eisen aan de regering voorge—
l.;gd,/dat er de nodige aandacht aan zal worden besteed. Zij eisen,
dat dit ook tot maatregelen in het belang van ons onderwijs aal
leiden.

verdachten



"De Poort" van de 0«P,,SéJ,. Ie Jaargang Jlo,10,

IN HET mw
Op de elfde van de elfde anno 1948» hield Zijne Excellentie,

de Minister van Westerse Cultuur en Wetenschappen, Prof. OfitTTJES,
In het American -Hotel te Amsterdam voor een aantal studerende
jongeren een zuiver wetenschappelijke lezing over d© hoge Wes- f
terse Cultuur en de plichten, die op de huidige Westerse Cultuur-
mens rusten.

De Miniatör nam o. m* scherp stelling tegen de in sommige
aardrijkskunde boekjes voorkomende idee, dat de Son in het Oosten
zou opkomen: "willen schoolboeken wetenschappelijk verantwoord
zijn", verklaarde Zijne Excellentie letterlijk, "dan dienen zij
geen feiten naar voren te halen, want feiten zeggen ons niets".

Als voorbeeld van goed didactisch onderwijs, wees de Mi-»
nister op het aardrijkSkundeboekje van van Pummel en en Wlrfahren;
toch gaat dit boekje volgens Zijne Excellentie nog niet ver
genoeg, want er raoet iets gedaan worden tegen de vieze in lom-
pen geklede Rus*

"Hoewel d\ bakerraat van de huidige^Westerse Cultuuf in
Amerika ligt, voelen wij ons toch allen één in de -strijd voor
het behoud van de Cultuur", riep de Minister enthousiast uit.

voorbeelden hoe men de wetenschap in dienst moet stel-
len van de hoge Westerse Cultuur roemde Zijne Excellentie de
zuiver wetenschappelijke fabricage van atoombommen in de Verenig-
de Staten ©n de zuiver wetenschappelijke benoeming-van prof.
RARBKTS- in' Groot itakum*

Ka afloop van zijn boeiend en zuiver wetenschappelijk be-
toog, werd Zijne Excellentie door,enige onruatzaaiende scholieren
en jonge kunststuderenden met de meest zonderlinge vragen be-
stormd,

Een aantal M*U,L,Q»'ers vroegen Zijne Excellentie, of Hij
geen tegenstelling zag tussen de levenslustige, krachtige en goed*
geklede jongens en meisjes bij de Russische Sportparade en de,
volgens de Minister in lompen geklede Russen, die alleen maar
op kachels kunnen slapen*

Gelukkig trapte Zijjne Excellentie niet in deze arglistig
op,gezette booby-trap, doch antwoordde op deae niet-wetensohappe
II jk gestelde vraag, dat het bij de Russische Sportparade alleen
gaat ora gehuurde mensen in gehuurde kleren.

Een van de revolutionnaire gezindheid getuigende groep
jonge kunst studerenden vroeg de Minister op de man af, hoe Hij
over het urgentié-prograiama van de 0*P,S»J, dacht.

-g»
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Onze Minister wist nog lange tijd raoeidg Zijn hoofd boven
water te houden, maar viel onder de storm van vragen tenslotte
toch door de mand, toen Hij bevestigend knikte op de brutaal
gestelde vraag of stijgende oorlogsuitgaven en afnemende onder-
wijsuitgaven overeenkomen niet Westerse Cultuur.

i

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

Een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar de stellers
van deze en andere onhebbelijke strikvragen.

O

O
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Hiermede heb ik de eer üw«r Excellenties aan t a bieden
afschriften van een tweetal «jtikelea, opgenomen in het or-
gaan "0* Poort*t 1948» Wö* i©* e*a taitg&te fim êe **0fgptiiii»-

leiding van d* goor uwe Excellentie toegestane audiëntie aan
—^—JW^-JÉJI-.— ^aa t«ss» irdreaigimg»

4©

deze:

Aan
de Minister van Onderwijs, Kynaten en W^tenaohappen
t^a.T. 3* iMUMKMtv. ®e«3P IBt^ t»3F*. 3«i»:v':l«®.lct'
Öfeef vaa . 4 tfc&iffl0t fam 2» » -'M Ml»ï»t«Hir vas ©»,» K* W



Ingesloten doe ik U toekomen een afschrift van de Statuten

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

luiden.

December

/ «
Aan de: < ? 8 DEC, 1948 j
Centrale Veiligheidsdienst y •,- !
Javastraat 68 j 5*3. 3 &£ \ — l
'ŝ -G r a v e n h a g e.



OHGANISATIB PROGRESSIEVE! STUDERENDE JEUGD.

S T A T U T E N .

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

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

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

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

alle acties, die in het belang van de jeugd en de studerende
jongeren in het bijzonder gehouden worden.

b) door samenwerking met andere organisaties op progressieve
basis.

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

2. DE LEDEN,
Art. 4-^Lid kan zijn elke Nederlander(se)die:

De doelstellingen van de organisatie onderschrijft.
De leeftijd van 12 jaren heeft bereikt en die van ̂ 0jaren
nie t heef t over schred en.
ECn inrichting van voortgezet onderwijs bezoekt dan wel deze
kortelings heeft verlaten.
Aan haar/zijn financiële verplichtingen voldoet.
Bijzondere beoaling:

1. Hij/zij die zich als lid aanmeldt, maar tijdens de be-
zetting deel uitmaakte van een Nationaal Socialistische
organisatie, kan pas na uitdrukkelijke toestemming van

y- de Organisatie Raad als lid worden toegelaten.

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

afdeling in hun woonplaats of verblijf elders niet op de nor-
male manier staan ingeschreven. Zij zijn bij het Landelijk
Secretariaat ingeschreven en voldoen daar hun financiële ver-

/ plichtingen.
c. Ereleden. Het congres heeft het recht om op'grond van bijzon»

éere verdiensten het erelidmaatschap toe te kennen.
Art. 6 Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij de organisatie zal steunen

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

Art* 7 EJJt̂ Lisi heeft het recht haar of zi.in jiienin£_ te uiten en te be-
voegder plaatse critiek op alle onderdelen van het werk te bren-
gen.

3. ORGANISATIE.

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



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

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

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

Art. 12 jjtet̂ af d t bept.mm. heeft de plicht het werk binnen haar afd. te
stimuleren en alle daartoe geëigende middelen en ̂ vormen te ge-
bruiken.

Art. 13 Het afd . Jjestuur kiest uit haar midden een dagelijkse leiding
dié de dagelijkse zaken van de afdeling behartigt. Het afd.
bestuur is voor haar beleid verantwoording schuldig aan de
ledenvergadering, het Departements Bestuur en de Organisatie

s~ Raad.
/• ' Art. 14 Een aantal afd. binnen een bepiaald gebied vormen een depar-

tement. Het d epartement staat onder leiding "van een Departe-
mentsbestuur(D.B.) dat op een minstens eehmaal per jaar te
houden Departements Conferentie gekozen wordt. De afgevaar-
digden naar deze conferentie worden op de ledenvergaderingen
der afdelingen gekozen.

Art. 15 Hg^D.Bj leidt de werkzaamheden van het Departement . Zî , kiest
uit haar midden een Dagelijkse Leiding die de dagelij 'kis e" zaken
van het Departement behartigt.

Art. ló Het Congres is het hoogste orgaan binnen de O.P.S.J. Het neemt
bindende besluiten. Het congres wordt gevormd door de afge-
vaardigden der afd. die door de ledenvergadering hiertoe ge-
kozen worden en door de O. R. uitgenodigde gasten die echter
geen stemrecht hebben.

Art.l$ Het Congres isxksi wordt minstens éinmaal in de 2 jaar gehoudei
en verkiest dan de Organisatie Raad, die uit tenminste 10 per-
sonen moet bestaan, een landelijke teascontrole commissie en

V een commissie van beroep*
Art. 18 De O. R. is een verantwoording schuldig aan het Congres. Zi.j

kiest uit ifSar* midden een dagelijkse leiding, die de dagelijk-
se zaken van de O.P.S.J. behartigt.

Art. 19 Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen ge-
nomen.
Tussentijdse ledenvergaderingen, Departement Conferenties en
Congressen:
a. Ledenvergaderingen moeten gehouden worden wanneer 30% der

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

b. Departements Conferenties moeten gehouden worden wanneer
een aantal afdelingen die tenminste 30$ der leden van dat
Departement vertegenwoordigen, het Departementsbestuur ©n/
of de Organisatie Raad dit nodig acht*

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

Art. 20 Wanneer in bepaalde gevallen geen of nog geen Departement aan-
wezig is neemt de Organisatie Raad alle rechten en plichten
van het D.B. over.



Art.21 Het Departementsbestuur en de Organisatie Raad hebben het
recht alle onder hen resorterende zaken te controleren of te
doen controleren en daarvoor onvoorwaardelijk inzage in de
daarop betrekking hebbende bescheiden te krijgen.

4. FINANCIEN.

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

Ar t.23 De diverse kassen worden gecontroleerd door r.esp. een landl.
kascontrolecommissie, een departements kascontrole commissie
en een afd.kascontrolecommissie. De kascontrolecommissies
worden op dezelfde wijze als de besturen gekozen. In elke
commissie heeft een bestuurslid zittingCniet de betr.penning-
meester).
Zij hebben de plicht regelmatig, minstens eenmaal per jaar
rapport van hun bevindingen uit te brengen.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP j

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

Art>25 Tenminste 5 leden, het afd.bestuur, het Departements bestuur
en de Organisatie Raad en de D.L* hebben het recht een lid
voor achorsing of royement voor te d ragen. Het betreffende lid
heeft het recht zijn/naar houding op een ledenvergadering te
verdedigen.

Art.26 Het besluit tot schorsing en/of royement heeft de ledenver-
gadering mits 503» oer leden aanwezig is. Bij een geringer
quorum moet binnen 14 dagen na deze datum een nieuwe leden-
vergadering worden uitgeschreven die ongeacht het aanwezige
quorum bevoegd is hierover een besluit te nemen.

Art.27 Het besluit van de ledenvergadering moet binnen 14 dagen na
- dato ter bekrachtiging aan hè't Departements Bestuur worden

voorgelegd.
Art.28 In bijzondere gevallen heeft de Organisatie Raad het récht

tot royement*
Art.29 Het geroyeerde of geschorste lid heeft recht van beroep:

a» binnen 3 weken bij de commissie van beroep
b. op= het eerst volgende congres.

6. WIJZIGINGEN,HUISHOUDELIJK REGLEMENT,OPHEFFING.

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

Art.31 Alleen het Congres heeft het recht de Statuten te wijziggen
of te veranderen of aan te vullen.

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



HUISHOUDELIJK, REGLEMENT

FINANCIËN.

Art. l De contributie bedraagt f.p.25 per lid per maand.
Militairen en andere door de O.R. te bepalen groepen en personen
kunnen gratis lid zijn.
Bij een contributieschuld van tenminste 3 maanden kaneen lid
wegens wanbetaling voor royement worden voorgedragen.

Art. 2 De contributie afdracht van het afd.bestuur aan het D.B. bedraagt
f .0.15 per maand per gecontribueerd lid. In d« laatste week dei*
maand te voldoen.

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

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

,- Art. 5 öe contributie afdracht van het D.B, aan de O,R. bedraagt f.O.05
X per gecontribueerd lid per maand. Deze afdracht vindt plaats ui-

terlijk een week na afloop van iedere maand.
Art. 6 De Dep.pennm. is verplicht alle door de O.R. voor de registratie

en afdracht uitgegeven bescheiden te gebruiken en naar waarheid
in te vullen.

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

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

VERGADERINGEN enz.

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

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

Artill De namen van de afgevaardigden voor een Congres moeten tenminste
14 dagen van te voren in het bezit zijn van het land, da O.R.
heeft het recht bij in gebreke blijven de betr. af ge vaardigden de
toegang tot het Congres te ontzeggen»

DIVERSEN.

Art» 12 De door de afd. gewonnen donaties worden door d e O.R, geind, dat
na aftrek der inningskosten 5C$ aan da afd. en 20$ aan het Depar-
tement af draag t=s

Art.13 Schulden door afd. en/of Departement aan derden kunnen nooit op de
O«R, verhaald worden.

Art.U
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Alïêeri:de O.R. is gerechtigd.aanvullingen of wijzigingen in het
Hulsh«Reglement aali te bfengeh. De hiertoe genomen besluiten moe*.
ten aan het.eerstkomende congresitër bekrachtiging worden voorge-
legd. Gedurende de. periode tot het eerstvolgeniaé",Congres hebben
deze besluiten rechtsgeldigheid..Eenmaal door het Congres verwor-
pen wijzigingen en aanvullingen t.a.v. het E.h.r, kunnen nooit
--'---• van toepassing zijn tenzij hè"t Congres" zijn besluit herroept.

'QBSAJOBAJIB JPRQQRESSHiVl. STUSEKEKDB JEUGD.' ^- -

Concept* R è;.g,l::n s, e l v e r k l a r i n-g « : - - . --;-•

.De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd stelt zich op het
standpunt,, dat de..studerende jongeren, ge-zlen-i-Öe-trêüak waarop zij
zich mét hun.studie voorbereiden, in de - maatschappij eenbelang-
rijke plaats innemen, die hun een eigen verantwoordelijkheid op-
legt.

Tegelijkertijd stelt de organisatie met nadruk vast, dat de stu-
derende ^eugd in de maatschappij geen exclusieve groep,vormt en
dat zij tot taak heeft in verbondenheid met het werkende volk-
speciaal met de werkende jeugd* en de progressieve intellectuelen
de Nederlandse cultuur en wetenschap tegen alle aanvallen, die op
haar gericht worden, te verdedigen.

De Nederlandse cultuur en wetenschap vormen een kostbaar goed,
dat verworöen is door een volhardende, scheppende arbeid en dat
een product is van de beste Nederlandse tradities, alsmede van het
eeuwenoude contact tussen de culturele en wetenschappelijke wer-
kers over de gehele wereld. Zij worden ondermijnd en misbruikt door
de krachten van de reactie. Het is de taak van de progressieve
mensheid en speciaal van het werkende volk deze waardevolle verwor-
venheid in bezit te nemen en tot nieuwe bloei te brengen in een so-
cialistische samenleving.

De moderne wetenschap heeft grote krachten vrijgemaakt, die niet
gericht mogen worden op vernietiging, maar die aangewend zullen
moeten worden in de atrijd voor vrede en vooruitgang - om hét ge-
luk van de mensheid te dienen en om welvaart te br engen en te ver-
zekeren. Degenen, die de wetenschap willen richten op vernletigings
werk en een nieuwe imperialistische oorlog wensen te ontketenen,
acht de O.P.S,J. de grootste vijand van de jeugd. Zij zullen tegen-
over zich moeten vinden de ganse progressieve mensheid, waaronder
de studerende jeugd die over voldoende kracht beschikt om een
nieuw groot onheil te voorkomen.
De Q.P.S.J. legt in dit verbamd de nadruk op de verbondenheid van
de jongeren over de gehele werelS • werkende en studerende- en
verklaart zich geheel achter de wereldfederatie van Democratische

Jeugd en ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^S^^^^^^^r^^zT^ziet als zeer TolTFalïgrTjT̂ Tê  verwez@n-
lijking van de doelstellingen van deze organisaties kan de toe»
komst van de jeugd en van dengehele mensheid vrij van vrees en ge-
brek zijn en kan er een einde worden gemaakt aan koloniale over-
heersing en discriminatie van ras, kleur en sexe.

De vrijheid van denken en van meningsuiting acht de Q«P»S,J. een
onmisbare Voorwaarde voor de ontwikkeling van cultuur en weten-
schap. Zij legt dan ook de nadruk op het verwerkelijken en ver-



'v \n van dit rechtt Tegelijkertijd stelt zij Vast,\t de taak is van de studerende jongeren om te strijden"vo

verwezelijking, uitbreiding en vernieuwing van'de dempëratie.
De organisatie wijst er op, dat de krachten van de oorlog alle w
in het werk stellen om het' onderwijs te ondermijnen an dienstbaa.
te maken voor hun doeleinden. Het strijden voor de verdediging en
democratisering van het openbaar onderwijs vormt dan ook een waar-
devolle bijdrage in de strijd voor het behoud van de wereldvrede.

De studerende jongeren hebben specifieke belangen te behartigen,
die op economisch gebied liggen. Zij moeten dan ook eensgezind
voor hun eisen en verlangens opkomen. De economische en financiële
belemmeringen sluiten voor_ velen.de weg naar_ voortgezet onderwijs
af. Deze "onduldbare toestand"belemmert in ernstige mate de ontwik-
keling van cultuur en wetenschap en de ontpislooiing van persoon-
lijke gaven. Een ieder behoort recht te hebben op studie en dient
materieel in staat gesteld te worden van dit recht gebruik te
maken.
Op basis van dit beginselprogram wil de O.P.S.J. een zo groot moge*
lijk aantal studerende jongeren binnen haar rijen verenigen en
samenwerken met andere organisaties.
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Amsterdam.

VRIENDEN.

Afgelopen weekend vlak voor de K er a t dag en, werd de oorlogsverklaring
aan de Republiek gestuurd en bulderden weer de kanonnen op Java en
Sumatra. _
Een andermaal werd ons weer in de practijk getoond,*ie de werkelijke
oorlogakraciiten in Nederland zijn.
Over^ een week vindt ons eerste CONG-RES plaats,dit is een grote ge-
beurtenis en de ontwikkeling van de laatste dagen verdiepen haar be-
langrijkheid en moet ong onze krachten doen verdubbelen.

IEDERE VRIJE MINUUT f

WORDT DEZE WEEK GEBRUIKT

" . . • ' • OM HET CONGRES TE DOEN SLAGEN.

o

Amsterdam
Utrecht
Kennemerland
Rotterdam , .
Den Haag
Groningen en het Gooi

60^
50#
45*5 '$'

26.
geen bericht.

Zoals jullie zien schieten de geldnormen al aardig op en zullen
diverse afdelingen nog voor het einde der week hun norm overschrijden
Er is één belangrijk ding. WEL geld ophalen en GEEN kaarten verkopen
is er niet bij. Beat eed er de komende week dus de volle aandacht aan,

G o o i , s c h o n e - s l a a p s t e r , w e h e b b e n j e
t o c h l i e v e r w a k k e rl! Krijgen w e d u s n o g uiterlijk
Donderdag bericht van jullie?
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In K enn aa er l and werd op de ledenvergadering F-1.8 2 opgehaald voor het
éONGRES.
^ie Nordholt haalde tot nu toe ruim F. 13»- Q;p.

¥i iKotterdam meldt o.a.Lou Hoogearspel met F. 5«- . .
'Amsterdam heeft Rietje Zwart met 3*..,2.2.«r,,Nico van Maerle met F. 16.- en
;nog een reeks andsae grootheden.Op een bij eenkomst van Studiegroepen
:werd;ff.Ajb7J3. opgehaald,op de afgelopen ledenvergadering F.5«-
Naar vermeld gaat de Amsterdamse -Js:rantenkoning Johan van Biemen deze week.

/jook weer aan het werk. ' •
De afdelingen verstrekten van deae week geen puntenlijstenï! l! ! l!
Denk er aan, aan de hand van'jullie gegevens, worden straks de prijzen
op het Congres uitgereikt. •

.1

HAJSLDB'P.50.- OP !!!!!!!!
De I.V.K.N.O. uit Amsterdam verzorgt de zaalversiering .
Ze hebben al drie nachten overgewerkt.

CONGRES - VARIA. ' -

te 2r aijn leden die overdag werken,en dus geen Kerstvacantie hebben.Voor
, ;hen liggen de volgende mogelijkheden open:

a» Snippêrdagen nemen.
b. Vrij nemen op eigen kosten.
c. Desnoods alleen de avondzittingen bezoeken en 's avonds weer naar'

huis gaan.Je mist dan natuurlijk we^l een deel van het Congres,
m'aar je bent er toch geweest. • •

2e. Slaap-, en e et gelegenheden wörd.en ,door de Amsterdammers verzorgd en wel
ao, d at er verwacht wordt dat je zelf dekens meeneemt en brood voor
Maandagavond en Dinsdagochtend.

3®» Kom op tijd,dan beginnen we ook op tijd. , •
4e. Vergeet, je lidmaatschapkaart niet.Mocht je .e r nog/geen hebben,laat

je dan een schriftelijke verklaring van je lidmaatschap door je
afd.bestuur geven. .

5». Neem het jouw toegestuurde Cohgresmateriaal mee,daar is door ons op
gerekend! !•!!!. t . "

6e. Op Donderdagavond a. s. wordt de laatste Barometer gemaakt. Donder dag
voor 5 uur moeten dus de laatste berichten binnen zijn.

_ \K AFDELINGEN K1NNEMERLAND EN DEN HAAS

/ ZONDEN MAANDAGAVOND TELEGRAMMEN AAN
- / MINISTER ,DREES.>WAARIN ZIJjT HUN VERONT-

. / WAARDIGING TE KENNEN GAVEN OVER HET
.OPTREDEN VAN DE NEDERLANDSE REGERING

l IN INDONESI'é.
• ' - •
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L E B A R O M- S T E R.'

Corr.adres:
Lucas de Jong,
Admiralengracht 96 I,

Uitg-ave van de O.P.S.J. 'Amsterdam.
t3 December 1948 ' _ - . - .

SECRETARIS - GEHERAAL DER O.P.S.J.

bel egt p eraconf er enti e.

Op een j.l. Zondagavond door de secretaria-generaal der O.P.S.J.
belegde p ersconf erenti e, deelde- hij de daar verzamelde journalisten
vele wetenswaardigheden mede.
Op de vraag of de O.P.S.J. inderdaad de flair had op 27.28 en 29
December een Congres te houden,knikte hij zeer duidelijk waarneembaar
JA met zijn eerbiedwaardig hoofd, en toen,na een indrukwekkende
7atilte verklaarde hij bovendien met ngdruk, dat dit Congres o p e n —
b a a r was en er dus ook ni et-led en verwacht werden.
Een der aanwezigen vroeg:
M. En hoe denkt U,gezien de verlaagde subsidies dit Congres te finan-
cieren,".
Met een minzaam glimlachje deelde de secretaris-generaal toen mede,
dat het als algemeen bekend mocht worden v-erpndersteld, dar de O.P.S.J
voor niets staat.
Instijgende spanning vernamen wij toen,dat reeds onofficieel bekend,
was,dat Utrecht 40$ en Amsterdam 35 $ van zijn geldnorm bereikt had,
en verder,dat Amsterdam voor de LACA nu reeds 1t5«2$ van zijn norm •
volbracht had. . - ,
Ua afloop der conferentie overhandigde de secretaris-generaal ons het
concept van de statuten en reglementen plus beginselverklaring dat
naar aijn zeggen ter bestudering aan deleden wordt opgezonden»
Hij verzocht ons nog te vermelden of d e\ eden deae voorstellen goed
wilden bewaren,ze hebben ze nodig.op het congres!!!

PRESTATIE LIJST.

Af d* Leden Abonné's G-emiddélde

Amsterdam
Den .Haag
Rotterdam
Utr echt
Kennemerland
Gtooi , Zaanatr . , Groningen

1
2
3
4
5
6,7,8

1t3.3$
74 $
25 $
20 $

18.2$
g e e :

117$
30$
61.1$
60$

— —n ^ r e s u l t

1*5.2$
- 50$

43.1$
40 $
9.1$

a t e n

Baar wij over de Congres-actie nog geen
officiële gegevens ontvingen,wordt hierover
dus niets, opgenomen
Door de grote hoeveelheden stencilwerk is
de barometer deze week gerantsoeneerd, en
verschijnt met één bladzijde .*.....*..**»*
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iericht
Bron
Inhoud
Actie
Copie

Vergadering O.P.S.J. d,d.
Betrouwbaar.
Betrouwbaar.

: -----

Amsterdam) heeft op ote vergadering, die kort ge-
ledan feTmsTércTam werd gehouden voor de dia t r i e t s be s tur en T aange**
drongen op meer activiteit en\«en meer politieke houding in de >
0«P*S»J. Protesteren op cultureel gebied tegen verfa@sisineerde,in-*
vloed van Amerika, «terkere actie tegen het Hafshalî Tafïi' 'onze re-
gering en de Indonesische kwestie. Zo-veel mogelijk alle afdelingen
van de 0*P,S*J, vergroten, opdat onze organisatie een strijdbare
macht wordt. Verzamelen van allerlei gegevens van andere studenten-
bladen en opzenden naar Amsterdam,

Bit alles werd naar voren gebracht door Rie Nordholt op de
bestuursvergadering der 0*P*S*J« in de Kempstraat 3 op 15 December
19̂ 8, waar 5 bekende 0«8*&«J. leden aanwezig waren. *

Later op de avond kwam Joop Wolff binnen om de resultaten te
noteren van de kaartverkoop voor het Congres te Amsterdam op 27, 28
en 29 December 19̂ 8» Hij wekte öe aanwezigen op om toch vooral leden
te werven en meer bekendheid te geven aan de 0*P«S»J* onder de stu-
derende jeugd. Een voorstel is gedaan tot samenstelling van een nieuw
bestuur voor de Haarlemse _afdeling. Rie Nprdholt zou voorzitster, wor-
den, terwi.1l Siem KQQ%B helemaal uit het bestuur zal verdwijnen, (Hij
vertikt het nog een baantje aan te nemen en is vrij gepikeerd over
zijn afzetting). \r zijn eandijdaat gesteld voor het bestuur: Tini Oskam;

AlexCLex) Groeneyeldt;—i""p ftTro*^ink(ouders zijn C«P.N.leden); Hen-
ri£tt~e Nijdam; J. HSman; W. Watzema. " \fc "

Hierover zal op een komende bestuursvergadering ten huize van
K. Winterink worden beslist.

Men zal in Haarlem alles op alles zetten onder leiding van
Rie Nordholt om zo snel mogelijk het ledental op te voeren en actief
te maken*

Opdracht werd gegeven aan een der bestuursleden om in ver-
binding te treden met Ewöud de KadtCvolgens Joop Wolff erg progres-
lef; Mr* D. Proper (districtsvoorzitter C«P.NV) t P. Kloost architêc't.* . « . . t
Zonnelaan; P.Schrö'der, en deze personen te vragen om naam en^adres
van hun leerlingen, of bekenden, die in aanmerking komen voor de
O.P.S.J.

Verder moet contact gelegd worden met de Vereniging Nederland*
EUS.S.R.,, evenzo ter verkrijging van geschikte adressen, als ook
wordt getracht de lezerslijsten van de "Vri.le Katheder" te krijgen.
K» Winterink zou-de Waarheidadressen(die hi.1 zo bij de hand had)
hiervoor nakijken.

1 ' " •«**.

Personalia van de in dit rapport genoemde personen:

Rie Nordholt, Zeestraat *+2, Beverwijk
ohan Fr ed er ik (Joop) Wolff, Velsen l̂ f.3.1927*,

Koorn, Haarlem 2*5.1929?
Pefcronella Oskam, Haarlem 28,11.1929:
Groeneveld, Leiden l̂ .̂ .̂ SO;-*»̂ »̂ /

GroeninM Hagelingerweg 188 Srpoort(nadere gegevens onbekend);
^Henriëtte ïïijdam, Bloemendaalseweg 309, Overveen,(nadere gegevens

* onb»k«nd);
Höman, Leidsevaart 25S Haarlem(nadere gegevens onbekend)|

—2—
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Watzema, Haarlem 30.11*1925;
Kadt(nadere gegevens onbekend);
el Dirk Proper, Haarlem 21.1.1915;

Jts, 1*3?* Kloos, 2onnelaan(nadere gegevens onbekend);
-/Jp. Schr<5der, Beelslaan 26(nadere gegevens onbekend);
, è-Garolus Johannes Jacobus Winterink, AIdam 12.8.1926*

A 12 Januari

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

,c
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Sericht: Vergadering O.P.S.J. d.d. 15.12,19̂ 8.
Bron : Betrouwbaar.
Inhoud : Betrouwbaar.
Actie ;
Cople s — -

André wit(Amsterdam) haaft op de vergadering, die Kort ge-
leden te Amsterdam werd gehouden voor de districtsbasturen, aange-
drongen op meer activiteit en ee>i %@@r pjajLitigke hpy.din^ in de
O.P»S.J» Protesteren op cultureel gebied tegen varfucsisineerde in-
vloed van Amerika, sterkere actie tegen het Marshallplan, onze re-
gering en de Indonesische kweatie. Zoveel aogelljk alle afdelingen
van de O.P.S.J» vergroten, opdat onze organisatie aan strijdbare
macht wordt. Verzamelen van allerlei gegevens van andere studenten-
bladen «n opaen^en naar Arasterdam.

Dit alles werd naar voren gebracht door Rie Nordholt op de
bestuursvergadering der 0«P»S»J, in de Kempstraat 3 op 15 December
19̂ 8, waar 5 bekende 0*8*5*J, l@d«n aanwezig waren.

Later op de avond kwam Joop Wolff binnen om de resultaten te
noteren van d? kaartverkoop voor het Congres te Amsterdam op 27» 28
en 29 December 19̂ 8, Hij wekte de aanwezigen op oa toch vooral leden
te werven en meer bekendheid be geven aan de 0«P«S.J, onder de stu-
derende jeugd» Een voorstel is gedaan tot samenstelling van een nieuw
bestuur voor de Haarlemse afdeling» Rie Nordholt zou voorzitster wor-
den, terwijl Siea» Koorn helemaal uit het bestuur aal verdwijnen. (HIJ
vertikt het nog een baantje aan te nemen en ia vrij gepikeerd over
»ijn afzetting),

Verder zijn candidaat gesteld voor het bestuur j Tini Oskamf
AlexCLex) Oroeneveldt; Joop Groenink(ouders zijn C.P.Tï.leden); Ken-
rif tte Nljdamj J, Hó*man; W. Watzema.

Hierover zal op een komende bestuursvergadering ten huize van
K, Wlnterink worden beslist,

Men zal In Haarlem alles op alles zetten onder leiding van
Rie Nordholt om «o snel mogelijk het ledental op te voeren en actief
te maken.

Opdracht werd gegeven aan een der bestuursleden om in ver-
binding te treden met Ewoud d e KadtL( ypIgt nj _ Joop Wol f f, erg pr ogre;-
aief t Mr» D. Proper(districtsvoorzittey C,P.H.) \, Klo'ost architect,
Zonnélaan; PtSchrgder, en deze personen te~vragen om naam sn adres
van hun leerlingen,of bekenden, die in aanmerking komen voor de
CX.P.S.J,

Verder aoet contact gelegd worden met de Vereniging Nederland-
ÏÏ.S.S.R.. evenzo ter verkrijging van geschikte adressen, als ook
wordt getracht de lezerslij sten van de "Vrije Katheder" te krijgen.
K, Wlnterink zou de jfearheldadressen(dle nij zo bi.1 de hand had)
hiervoor nakijken.

Personalia van de in dit rapport genoemde personem

KIe Nordholt, Zeestraat M-2, Beverwijk
Johan Frederik(Joop) Wolff, Velsen 1̂ .3.1927?
Simon Koorn, Haarlem 2.5.1929;
Ernestlne Petronella Oskam, Haarlem 28011.1929}
Alex(Lex) Groeneveld, Leiden 1̂ .12.1930}
Joop^Groenink, Hagellngerweg 188 S1poort(nadere gegevens onbekend);
Henriette Nijdam, Bloemendaalseweg 309, Overveen,(nadere gegevens

onbekend);
J» Höman, Leldsevaart 25̂ » Haarlem(nadere gegevens onbekend);
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W^itzeaa, Haarlem 30,11 «1925j
Iwoud de Kadt(nadere gegevens onbekend);
Mr. Mlchael Dirk Proper, Haarleffl 21.1,1915$
P« Kloosj Sonnalaaii( nader e .gegevens onbekend) j
P. Schröder, Beelalaan 26(n«ö©re gegevens onbekend);
Carolus Johannes Jacobus Winterlnk, A'Öam 12.8«1926.

|| 12 Januari 1

Aan d«:
Central* Veiligheidsaienst
Javastraat 68
'g-O r a v e n h a g e.



KINISTERIS YAN ALGSJJTENE

Ho»!B 53886

1949»

.a.v. krantje No. 5 6-1-49
in CO 53826

^ . t*
een door de O.P.S.J., afdeling Amsterdam,

ui tgogevea t gast ems i ld' krant J «: "Het Aaa t «röasaser t j e*.

Ik »oge W T«rao«ken ai j wel t .z,t* uw aienawl^ze
d« iahoxid van dit orgaan te willen do«i bericht «n,

Ut%«i*ii*'.««««a» «fel: föK3t«i^i,.;|a''hö«firr* g»*^
aprofcea kan worden V?IR ">«ii%&6ró« O.P.S.J,-«fd«iling9n of
ond«rafdelingen in d« aoholen etc. ala bedoeld in het
hoofdsttdc "Laott «n Oofigresaoti«w op pag, 2.

Het Hoofd van d» Dienst

4*
Hoofdcoaeaisseris vam Politie

* CrabbeBdam

/'/ ;.|̂

f



MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAK W

B 5S826 Tile/h 2 Rappel

's-Gravenfeage, 16 September 1949

DÏENSTCÏEHEIM

0.P.S.J.-krant je
"Het Amsterdanrm ertje"

Hiermede moge ik ü mijn schrijven no. 55826 dd. 39.1.'49
in herinnering brengen, waarin ik U verzocht mij t.z.t. Uw ziens-
wijze over de^inhoud van "Het Amsterdammertje" te willen doen be-
r icht en.

plichten.
Met een spoedige beantwoording zult ü mij zeer ver-

Het Hoofd van de Dienst
namens dnze l

eer Hoofdcommissaris van Politie
J". G. Crabbendam,



Aan de leerlingen van de Middelbare Scholen,,

Beste Vriend iiln)

Wij nodigsn je hierbij uit voor een c^jsou;;^

ren over het '
INI'OEESISCHE VRAAGSTUK

De bijeenkomst wordt gehouden &as0 DINSDAG-AVOND HAI-F ACHT

IN DE BOVENZAAL VAN CAFÉ DS BEURS , VRïïDSNBUBG $£„

Wim Zlink6n"bergf van het comité HUÏÏP A A N IlNilUNKSIË^zal een
•ll»1i'Jlr 1fc-|-|^--Jll.-«_|-|IJL.-. J J- ut—-..-"—J—-rttil^ * "* '

korte inleiding houdene -Hoofdzaak ia do discuoie ? wsorean ieder-

een zoveel mogelijk moet deelnemen , Ongetwijfelö heeft een leder o-

ver dit "belangrijke onderwerp wat te zeggen of op te merken».

Het is aanbevelenswaardig van te voren nog eena een artikel

uit de krant of tijdschrift op na te leaön,, IN ÏZDBH GEV.AL KBKH-SEN

-WE OP JE AAWfBZIGHEID . ;

Tot Dinsdagavond?

OoP^S^J..Utrecht,



Verbinding: 19
C/2 no. 89'49 QPSJ
.Onderwerp: Discussie-avond v^or__scholjjjfrii

georganiseerd door de
[ Utrecht op 25-1-49 ten 20 uur in

café "De Beurs11, Vredenburg te Utrecht.
Aanvang: 20 uur.

Betrouwbaarheid 'berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

C

Aanwezig waren:fKAREL DE MOL,
^HARGARETHE EU GENIE DE MOL,
XJALPRED LEO NAGEL,
xfMARTHA VAN MALSEN , Amsterdam
XiKARS AHDREAS W_ITH , Amsterdam

,, ^•JJigg~ÜORNELIS VAfr WILLIGER geb. te Gouda
t/' * 12^-Tü-^ 5, zandvor me f bi j We r kspo or, lid

JA.N . J .V . , wonende'v.der Pekstraat 18 te

2 scholieren van de Gem.HBS-B te Utrecht,
2 scholieren van de Rijks-HBS te Utrecht.

Spreker was: WILLBM GE.RAHD KLINKENBEEG, geboren te Purmer-
end 7-12-23, wonende Adm. de Ruyterweg 547 te Amsterdam*
Onderwerp: "Het Indonesische Vraagstuk"
aankondiging).

bijgevoegde

Nagel opende de vergadering met een korte toespraak,
waarin de oorlog in Indonesië ter sprake kwam en tevens - .
eyen op het gemoed werd gewerkt door het opsommen van Üë ,
lange dodenlijsten uit Indonesië. Verder werd nog aange-
haald het vele geld dat deze "koloniale oorlog" kost, wat
beter aan het onderwijs in Nederland ten goede had kunnen
komen. Vervolgens gaf hij een kort overzicht van de activi-
teit van.de O.P.S.J. in Verleden en toekomst, zoals congres,
appèl studerende jeugd, huiswerkhulpactie etc.
Hierna kwam Klinkenberg aan het woord,
Hij gaf eerst een korte geschiedenis van Indonesië vanaf

de tijd dat de Hollanders daar voet aan wal zetten.
De kunstmatig slecht gehouden toestanden van het onder-

wijs aan de Indonesiërs; door de Nederlanders werd aangehaald
en als voorbeeld noemde hij dat slechts ca 1$ der inwoners
van Indonesië kan lezen en schrijven. . - /.' ; '
Vervolgens memoreerde hij' de snelheid waarmee de Japanners

de Nederlanders uit Indonesië. hadden verdreven, de , ontwaking
van het nationale besef der Indonesiërs, het verdVijnen van
de Japanners, de stichting van de republiek Indonesia en de.
komst der Engelsen* •
Ook braöht hij nog ter ,sprake de inwendige strijd in de

republiek, n.l. die tussen Soekarno als vertegenwoordiger
der bezittende klasse enerzijds én.Moeso als vertegenwoordi-
ger der niet-bezittende klasse anderzijds. • :
Verder verhaalde hij van het omzwaaien van Sjarifoeddin\r de Communistische partij 'waarbij hij erkende dat hij

verkeerd had gedaan met de overeenkomst van Linggadjati te
tekenen.

-, ' ' ' '.' -. . • V' -•: -2-
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•Ha de moord op een groot' aantal communistischenleiders
is Sjarifoeddin de man gebleven van het verzet, terwijl
Hatta verraad pleegt door^te willen onderhandelen met dé ,
Nederlanders * , , . ;
De oorlchg in Indonesië werd beschouwd als een volkomen on-

rechtmatige daad, die alleen ten doel had om het Nederlandse,
Amerikaanse,. Britse en Franse kapitaal veilig te stellen."

Hierna volgde een pauze en daarna de discussies.
Deze- discussie werd',in hoofdzaak gevoerd tussen de

twee Gern. H.B.S.-ers enerzijds en Klinkehberg en With
anderzijds. Hierbij ontpopten de H.B.S.-ers zich als be-
hoorlijk rechts georiënteerden, hetgeen nogal wat verwar-
ring gaf. Uit deze discussie Üwam nog even naar voren,
dat de medische en andere hulp welke door de Nederlanders
aan de Indonesiërs;werd geboden slechts een dooddoener
was; de Indonesiërs, konden dit best zelf opknappen als
Nederland hun de vrijheid maar gaf. . . •' i : •

• " . GEZIEN:

*
'
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.sheim K.II.no. 275 van Verbinding no. 49

Onderwerp: O.E.S.J.

A-ntwoord op Uw schrijven no. 40791 dd. 13.9.'48
, j i

p>-
In antwoord op tTw bovenvermeld schrijven heb ik de eer

UBdelGestrenge te berichten, dat voor zover dezerzijds bekend^
geen personen uit deze gemeente deelgenomen hebben aan het in
de zomer van 1948 te Lemele gehouden zomerkamp van de O.P.S.J.

In deae gemeente is generlei activiteit van de D*B»S*J.
merkbaar en ook is het orgaan "de Poort" voor zover bekend niet
verspreid,

21 Februari 1949
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fatum: 3-3-49Verbinding: 19
G/2 no 211'49 OPSJ
.Onderwerp;[Bestuursvergadering van de afd. Utrecht der

O.P.S.J. op 23-2-49 ten Ï9.45 uur ten huize
van KAEEL DE MOL (geb.te Zuile
/Bandoengstraat 24 bisate Utree

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

O

A
- 4 MRT 1949

KABSL DE MOL
MAEGARBÏHA EUGENIE DS MOL, geb.te Utrecht 1?-S-
1935, wonende Bandoengstr. 24 bis a' - -
ALFRED .LEO NAGEL? geb. te Zeist 3̂ 0-8-27,wonende
Slotlaan 1a te Zeist
FEE1K DE VBUS,'Lueelle,straat 66-11, Araöterdsra, ]
lid van de Dagelijkse Leiding en van de Orgahi--
satieraad der OPSJ,'tevens Landelijk Penning®. -
JOHAH NIEÜWVEEH;, Bankastraat 39b Utrecht,
PIETEE VEEELAND, Kanaalweg 135, Utrecht.

Deze avond sprak Freek de Vries over het onderwerp-: - ' -
"Dgjiatie-actié O.P.S.J"/ (zie, ook bijgaande blaaw-gestehóilde

). In dezexbrochure wordt een lijstje gegeven waarop
staat vermeld, hoeveel gulden elke afdeling bijeen 'moet -
brengen. Men is aan deze bedragen .gekomen door het aantal
leden van, Amsterdam "op 100$te stellen en .hiervan, de bedragen
van de afdelingen af te leiden.
Bijv: Amsterdam heeft ca 156 leden,' wat wordt gesteld',op 1-QQ?

-hetgeen inhoudt dat Amsterdam ƒ 100 op moet brengen./
Utrecht heeft 14 leden, dus ca 9$, en moet dus / 9 /
opbrengen. " - ' . ' - - - ' ,
Evenzo is dus uit het lijstje naar aanleiding vafi de
genoemde bedragen het aantal leden der respectieve v "
afdelingen af te leiden.

Verder vroegjDe VriesOao^opheldering over het zeer hoog ^
aantal aangevraagde OPSJ-maand'bladen ~(ca 60 stuks per mnd;
d&fe door de afd. Utrecht werdes verkocht, in verhouding tot
het aantal leden (14). Karèl de Mol ̂ vertelde toen dat'veeT
CPNe'rs het blad kopen en aaï OOK op ^zijnsehool (GejEQ-i H]§S; '
5j.cursus, Gatharijnesingel Utrecht)enEfïe""ïee3?lingen^ ', -
(ca 10) het maandblad kochten. Hij schijnt deze bladen aan
de--partijgenoten kwijt te' raken via zijn krantenwijk voor
"De^Waarheid"'te Utrecht. (De Mol ̂ fungeert nl ook als Jcraa^-
ten'bezor^er van "T)e Waarheid".-"yërb.l^. De Mol" bekende: ,
nog, datv hij ten tijde van "De Poort" te veel kranten aan '•
dee'd vragen-, die hier en daar b i j r de leden in de kast bleveja
liggen aangezien dëz® niet konden"worden verkocht'. Qp een' '
vraag van. De Vries zei hij, dat-de voor-4ez*e o'nverkochte'
exemplaren- afgedragen ge 1de n v afkomstig waren uit ,$& kas : _j-
van de OPS'J- Utr-eclit.' (-Dit'laatste wordt sterk-bet'wij|el_d*^"
zodat hét gerechtvaardigde; vermoeden blijf $ bestaan'-da"t e-
Mol knoeit met de abonneaentsgexaejg^van nDe yaar-a@id'H-'.
de MoT liggen n.l. stapels onverkochte exemplare.ïl vajd
Poort". - • • - - - •
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Haar aanleiding van het bovenstaande ontstond een debat
tussen Freek de Vries, Ilja de Mol en Fred Hagel. 'De Vries
vond n.l. dat een/scholier die-drie maal het maandblad had
gekocht j rijp was om lid gemaakt te worden. De Mol was het
hiermee niet eens en voerde aan dat dergelijke jongens'
vaak uit ultra-rechtse milieu's komen en de krant alleen
köp'en om er discussie over te kunnen voeren. Freek von<ï
van niet en poneerde de stelling: "dat dergelijke jongelui
vaak een slechte politieke ondergrond hebben en vaak theo-
rieën 'aanhangen op zeer zonderlinge en dubieuse gronden**".
De Vries ging verder met de woorden: "Even flink met ze-'
kletsen en je lult ze zo ondersteboven omdat wij beter<
politiek geschoold zijn'̂ jHiĵ klaagde nog over de grote
concurrentie die zij in Amsterdam van het A.N.J.V. oMer-
vondein, waardoor de donatie actie in Amsterdam moeilijker
uitvoerbaar zal zijn dan"bijv. hier in Utrecht, waar het'
ANJV slechts 34 leden telt (volgens opgave van Fagel),7T

f~" De donatie-actie dient om de kosten van het maandblad
"Studie en Strijd" te dekken daar de inkomsten uit con-
tributie en abonnementen te laag zijn.

C

Tot voor kort viel Ilja de Mol herhaaldelijk zeer krach-
tig de E.K. kerk en hel; E.K.geloof aan. Opmerkingen werden
ook geplaatst als bijv. dat de Bijbel de ergste pr)pnogr̂ ,fie
is. Dit is nu plotseling opgehoudent

lieden van de O.P.S.J. Utrecht, begrepen in het voren-
vermelde aantal van 14 :
COENELIS DE JAGEH, geb.'te Eotterdam 4-3-30, geen gods-
dienst ,\wonenda Mozartlaan 10 te Utrecht,
JOHAN HENDRIK' tlIEEH GHBISTIAAN VAH BEEK, geb. te utrecht
4_6-33, E.K.g^dsdieftst, woneridé J.'S.Bachstraat 58 Utrecht,
EIEOUftSA VAN^SöHAÏ%,-;geb/te Gouda 25-12-30,̂  kerkgenoot-
schap Ev.luthers, wanende Eembrandtkade 42 ie Utrecht.,

Bijlagen: -afschr.circulaire OPSJ
blauw gestenpild vouwblaadje
afschrift donatie-lijst



D

•C

A f s c U-T i f ;t

Organisatie voor progressieve Studerende Jeugd
Secr. Lucas de Jong, Admiralengracht 96i
A M S T E R D A M . ' \ .. ƒ £ ,

Beste Vrienden, , , . ' - , . . .

Het ;is een kenmerk van één progressief mens, dat hij zichzelf :
steeds hogere eisen stelt.-Zo was onze krant nauwelijks gedrukt
verschenen of het plan rijpte om'de omvang van vier tot acht
pagina'.s te vergroten. Een krant van acht pagina's', denk je dsit-
eens even in! . • '. -: -•'. ;
:Voor ons zelf, binnen de organisatie een grptgre interesse vóór-
de kranty en dus een steviger binding met de leden. Maar Studie-
en Str i j,d is geen mededelingsblaadje en mag en zal dit ook npoit
zijn. Als ook de inhoud, nog meer verbetert, zal de-kracht s4e;e;èLs
groter zijn die de krant en dus de ÖPSJ bij de verwJszënlijkiaé '
yan .haar doelstellingen kan ontwikkelen. 'De krant kan, dot>r haar"
groter.e omvang aantrekkelijker worden, we zullen beter pflzè;.T vó.
acties kunnen voeren en uitgebreider ons standpunt motiverend
Daardoor zal ook bereikt worden dat de vriehdenschaar ,van de: -.."•"-.
krant vergroot wordt en op de duur dus o.ok de OPSJ zal groeien.
Maar voor we zover zijn, zal eerst ons krantenapparaaf verste-
vigd moeten worden, opdat we zeker kunnen zijn van een grote
afzet aan abonné's en losse nummers. En om het eventuele tekort
te dekken, dat de krant van acht pagina's zal opleveren zullen
we donateurs moeien winnen.-
Dat vormt nu de inhoud van de actie, die we in twee etappes
gaan"voeren: Abonné's winnen en de losse verkoop opvoeren ener-
zijds, donateurs winnen anderzijds. Bovendien levert het laatste
voordeel op voor d« afdelingskas, want vijftig, procent van^dé
donaties^ is'voor de afdeling. Op de Paas kamp, wordt "het eerste
deel van deze 'actie afgesloten, terwijl we direcjt bi/ het begin
vari het volgende studiejaar de tweede ét'appe zullen 'ingaan, dié
onze krant tweemaal zo groot van omvang1* zal maken.
DE 'TAKBH'
De dagelijkse leiding heeft de volgende taken voor de eerste
etappe voor de afdelingen uitgestippeld.
APDELIHG DOÏÏATËURS ABOME'S TE'VERKOPEN

/...p.mnd IF MRT EN APRIL
2*tV-'

I f t
it»

I M
i t >
il*
M

AMSTERDAM
Den Haag
Utrecht
Rotterdam
Kennemerland
't &óoi

/ 100,—
ƒ 10,—
/ 9,—
ƒ 1Q,—
ƒ 10,—

_„£ L,50_

80
- 15

10
15
12
10

iéo'
50
30
40
50
30 !

TOTAAL ƒ 146,50 ' 142 - 300
DE DÜTJR VAN DE__ACf IE ' - ~
De act ie ïe gint 2 T Pe br uar i' en.eindigt met de prijsuitreiking pp
het Paaskamjp (23 April). ,Wat losse nummers" betreft, begint dé "
actie rntt het Maartnummér; Vanaf 1 April'aal het accent v.an, o,ns
activiteit echter verlegd worden naar de ^actie voor het Paas-
kamp. , x • ' , -

-.-«•• •*.'*
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HOE 055 HATOEEBH ? : ';
A. Losse krantenverkoop.
De "belangrijkste plaats voor de verkoop is de school. Verder
moei;, de krant aanwezig zijn op alle uitingen van de OPSJ
(studie gr o-e pen, cent r uma vonden , "ïéëstavonde n , enz.) Vele ken-
nissen en familieleden zullen de krant willen kopen en ten
slptte werk je overal met de krant waar progressieve mense'ri
bijeen zijn. Een afdeling werkte op een openbare Vergadering
van het Comité Hulp aan Indonesië, en 9 ; ,
B,, Abonné's. * : , •'
Maak ten eerste abonné iedereen, die tot tweemaal toe een los
nummer to.ee f t gekocht, Immers een abonnement is goedkoper en
je hebt de krant altijd -vers van de drukker* Verder maken we
natuurlijk alle leden a-bonné* aan de hand .van bijgaande lijst;
Ons werkterrein is pok nu weer de school, maar verder is het
ontstellend hoeveel melkboeren, bakkers enz. kranten van '
allerlei organisaties lézen. Ook vojor Studie en Strijd hebben
ze vast .interesse! Maak overal abonné" 's. De acht pagina's

-• ' , lachen je toe!
(J) - p. Donaties. , - • • ' . . . -

Hiervo-or ligt het werkterrein bij Vaders, Moeders, getrouwde
brpers, tantes, grootmoeders en verder bij elk progressief ;
mens dat je tegenkomt. De toestand is slecht, maar voor , de ,
jeugd hebben de mensen altijd iets over.
WAT VEBDQSB, ? ' • • - • ' . - \ '
Begrijp goed, dat bovenstaande richtlijnen niet alleen voor
de bestuurders zijn, maar in de eerste plaats voor de leden.
Tracht alle leden te activeren door: '
I. Een speciale leden- of weTkersvergaderi'ng te organiseren
en daar de zaak door te praten, ,
II. De tastk' van de afdeling onder te verdelen in Gentrumtak;èn
en systematisch alle mogelijkheden na te gaan,. -
III. Voortdurend te controleren of alle fflogelijkhedèh pok
inderdaad aangepakt worden. Daartoe e isentwij, dat deze actie
gedurende de :gehele tijd • p duit;; éé'n, der agenda van de 'beèt&ura--
ve^gafter.ingen Is. ~~

' IV. Door begin April een hoogtepunt t« Jokken dn de vorm van

C een weekend, een f ee stavond, e én. Ie z ing7 een ïilffivoörs te lliüg,
e.d. Liefst die vorm die ook mogelijkheden voor de actie biedt
De. Amsterdammers, hebben bijvoorbeeld ge.zïien, dat op een film-
ochtend Abonné's te winnen zî n. . . , j

. . ,
Als fers-ööttlijkë prijs staat op hét : programma een rondvlucht /
.pefc ÉLM boven Amsterdam. - • ' , : • / .'- ' -. - .'*:-,.."
De prestatie wordt berekend volgens onderstèand puntensysteem.
1 donateur is 5 punten
1 abonrté is 5 punten
1 losse krant is 1 punt.
Dé afdeling mê t de beste resultaten krijgt een 'serie 'van drie
gramof o onplaten. . -
Voor elk onderdeel van de actie wordt het. behaalde percentage
berekend* Het gemiddelde ̂percentage bepaalt de stand, tenzij"
een van de taken al boven de 100$ is' en de andere nog beneden
de 50$. In dat- geval blijft de eerste taak op 100$ staan.
De prijsuitreiking vindt Zaterdag 23 April in het Paaskamp
plaats.

- , - „
' T v- **; fi>\ -i -vV ' » "

' "-f'v' ",
"-l V -»• *-."-',.;„&£
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EEÏÏ PAAB DINGEN DIB JE MOEG? WETEN! ,
I, Iemand die in Maart abo'nne wozdt, wordt geacht het
Maartnummer te- kopen. Hij -wordt dus, abonné per, 1 April
(zie invulformulier ). Bn per 1 Juli wo.rdt er bij hem / 1,20
opgehaald, namelijk 75 et voor abonnement : Juli-December
en 45 et .voor April, Mei en Juni.
II.~ Iemand die in April abonné' wordt, wordt dat das per -
1 Mei en kóppt het Aprilnummer^ Hij betaalt tot en met
December ƒ 1,05 (namelijk 75 et plus tweemaal 15 et).
III. Be kosten van donatie-inning zijn vrij hoog. Daarom
is het minste donatie bedrag 50 et opdat een niet te groot
percentage van het geld onze neus voorbijgaat.
Die vijftig cent kunnen echter desnoods per jaar betaald
worden. Elk bedrag, mits niet lager dan 50 et over elke/ ._
mogelijke periode is dus mogelijk.
'IV-. Volgens he,t Huishoudelijk Reglement art.. 12 wordt de'
donatie- centraal, ge ind door de Organisarieraad, De afdeling
mag dus geen donatjiegelden aannemen. Eventuele donateurs"
die nog gelopen worden moeten naar de O.B. overgeschreven

(j worden. ' •
Na aftrek der inningskosten krijgt de afdeling_ 50$ door de

"" O.E. uitbetaald.
V. Vertel bovenstaande punten vooral ook aan de 'leden;-:.

' , ,HET 'DOOBaEH VAN EESÏÏLTATEF , ' ' . "
Dit moe t elke . wjisk- gebe ure n pp de bijgevdegde lijsten die
in duplo worden ingevuld . Deze moeten tegelijk met dé
inyulformulieren, en het geld voor losse kranten elke;
Zaterdagmorgen itt het bezit zijn vani^ Freek de Vries, -

,66 ," Amsterdam West II. ' '
Denk erom dat de resultaten van de donatieaetie _ moeten
wjarden opgegeven: in bedragen per maand. Dit is voor de
puntenberekening. , '
Gedurende de "act ie (dus uitsluitend wat betreft het Maart-
en^Jupril numge r ) loopT ook alle administratie -van de krant
ov¥r^ë'fli7' düa niet over^jPloortje Prz.yröw3kij Alle andere
correspondentie'~g'aair~gëwoori naar I^ucas de. Jong^
Schrijf in ,éên brief nié't z o wel o ve r d*T act ie al s over
andere zaken. Dat maakt de zaak onnodig moeilijk.
Vrienden, neem .dit alles~ ter dege ter harte, alleen wanneer
jullie nauwkeurig aan het bovenstaande houdt kan d$ actie
een vlot verloop hebben. Met alle energie aan de slag!
De actie, zal zeker .slagen en de OPSJ is het waard.

,De Dage lij ks:e Leiding van de - ' -
- .. N O.P.S.J.
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O

• . ' . . : ' / ' . . ' • • . ' ' ' • , DATUM: ' ,:

lesultaten vorige week: Losse kranten
.• Abonnê' 's.
Donatie ƒ ...... ' . , . ;

Dezes week bereikte resultaten:
Losse kranten , waarvan afrekening per postwissel
verzonden op
Abonnë's
Donaties ƒ ...

, waarvan invtilformuliêren hierbij
n ' n , H

Totale resultaten:
Losse ktanten
Abonnó's
Donatie ƒ ..

Taak .„.*.!. Percentage -...
n - it

i»

Deze fórmulier-en elke Donderdag o,pmafcen in duplo en 1
exemplaar opsturen naar ï.de. Vries. Lueellestr.66 A.éam
HieroAder -speeificar'ié van het donatiebedragj eventueel ,
aan de andere kant vervolgen. Aan ommezijde ook prestaties
van centra ©n persoonlijke resultaten vermelden." -

O

NAAM ADBSS EN WOONPLAATS DONATEUB BEDRAG ESE
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tfasr het hart vol ven is.loopt de mond- van over.
Dit is een bekende yjegmTijze^dic - al' lijkt dat
misschien vreemd - ook geldt voor een orgnnisrtie
nis de onze.
Onze horten, z ij n . iïïCïors^vol.Vai vnn vcrlrn^cna
naar een. vreedèane wereld ,\rr^irin wij onze capaci-
teiten ten volle kunnen on't plooi er en de- wetenschap
in dienst kunnon stollen vnn het gelui: der mensheid.
OM die idealen te verwerkelijken''hebben iTij de
O.P.S.J.'5dxe - opgenomen in de nachtige Y/ereld Fe-
deratie vrn jQoïüocratisch.c Jeugd' - de strijd heeft
r.n'ir^.'bo.ndon t e g e n de verwaarlozing vm h.;t
onderwijs en v o o r de m'ar.trogelcn tor verbe-
tering en democratisering v rui hot ondorm;is,?:oals
die zijn neergelegd in ons Urgcntieprp;-m;:v.iri.

V/c.ro- het'hort'vol vnn is • ' • (_
*

Inlordand5v7a"j:de leaer,v.'ij \7illen,rQ. onzü i^cdescho- -
i.i'-.'ï'vju -i, i3tuJjii"uoii ov>-.r'Cüj_gou v nu cjiiso idcclen.
D .̂t vereist oen gowcldzge prop"rgnndc.„ oen ''grote or-
grjiisatie en o on uitgebreid kr.a-atannpparr.!vt.Dr.t
alles kost mnssa's geld en hiervoor roepen-, vij Uv.r
hulp in. '
V/GCS or ven overtuigd,dr.t ieder ticntje,iodero gulden,
ieder krv/ortjOjiiT. do 0.?.S.J.-k-".£3 gc-s-bort,e-jn verster-
king be'tekcnt v "n d"c vredoskrcichtlcn in Noderlrnd.

roopon. "vTij U op3de strijd vrn de atLidorando jeugd
voor ccn gelukkige sooonleviBg mot cl Uv; middolcn,

. . . . Hrracna. de .Dagclijks.o Leiding
v Rn de O.P.S.J.
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Adres... ................. . ----

ïï oon.pl r.r.ts ....... « ............ . •

g'-üft- E-ica op als donac.teur van de O.P.S.J. voor con bedrog van

EL ........ por maand/tav Dxtnra/holf j r.rir/jo.CT.(;:ii:-ii.:-iua ïl.0.50)

ïï.B.De donnatic wordi, nraihuis
rfgolinnld .DUS ïfliHT Mlffn :K

Adre

Het abomieraentsg-eld bcdrangt pl.0-75 P er halfjaar .Op 1 Juli
T;^-dt het abonnementsgeld, voor hot eerst geind.Het bodrr."gt dra
£fc-i .20 voer April t/ra December en il.1.05 voor Mei t/ra Deceabcr.

^Jv

A B O K N S T U D I E lil H S T 2 IJ 3
^ \N

§'eeft zich op nis nbonnc op Studie on Strijd, Met ingang vrn. "
1 April/1 tlfoi C

Dr. turn ... .......... H rn
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2 E E B (J B H K I

Hiermede heb Ik de eer tWer Excellentie te berichten, dat
één deaer dagen een besloten vergadering werd gehouden door de
leden van de Organisatieraad der O*?»S.J.

ïïa bespreking van minder, belangrijke organisatorische kwes-
ties, werd met algemene stemmen een resolutie aangenomen van de
-volgende inhcnid: ,

"De Organisatieraad van de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd, op 27 Februari te Amsterdam bijeen, stelt
vast, dat het specifieke werkterrein van de Organisatie aioh
op de scnolen bevindt,

dat het voor het succesvol uitvoeren van acties van de
Q»P._S„J'* voor het uitbreiden van de organisatie in leden-
tal en voor het werken naar buiten in het algemeen noodza-
kelijk is, dat 0*P»S»J*-»ers van één school in schoolcentr*
gegroepeerd worden.

So zal het mogelijk «sijn georganiseerd op te treden te*
gen de directe en indirecte reactionaire propaganda, waar-
aan de scholieren bloot staan én de scholieren in grote
groepen voor hun belangen IA'Strijd te brengenj

stelt vast» dat de a*g. buurtcentra of streekcentra
daarnaast hun taak behouden bij het uitvoeren van de actt*
van de 0»P*8»J* 2ij kunnen op velerlei gebied de bestaande
en nog pp te richten schoolcentra ondersteunen!

stelt verder vast, dat de leden van de 0»F«S*J* een
belangrijke taak hebben ia schoolverenigingen, waar ai^
moeten behoren tot de beste meest actieve leden en het
vertrouwen moeten wannen van hun mede-scholieren* Si j
ben de taak deze verenigingen door hun werk tp maken
democratische verenigingen» Tekens moeten zij bevorderen
dat kwesties als klassevertegenwoordigers, schoolraden e*d>
aan de orde komen.

Besluit
ter uitvoering van het congresbesluit vaa het eerste 0«l*S«tr**
congres* alle krachten ijsi te spannen tot de innerlijke ver-»
sterking van de organisatie11»

/Het Hoofd van de Dienst

Aan 2»B» de Ministervan Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, ,
t»a«v. de Welld^estr* Heer
Mrr H.J. Sohölviack . • Mr, 1. Einthoven.
lte> ' s-GR AY M HA G-E ,, ;
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aturn: 28-3-49

v***£';̂:
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Verbinding: 19,
C/2 no. 331'49 OPSJ
Onderwerp; Bestuursvergadering van de O.P.S.J. op 27-3-49

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

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang ten 20,oo uur, einde ten 22.30
Aanwezig waren:

COENELIS DE JAGEB, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-
weg 120 te Utrecht,
KAEEL DE MOL voornoemd, v

K* ALFBED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan 1a
te Zeist,

*-! JOHAN NIEUWEEN, geb. te Utrecht 3-5-30, wonende Bankastraat
39b te Utrecht.

De verdeling van de bestuursfuncties in de afd. Utrecht der
O.P.S.J. is thans als volgt:
KAEEL DE MOL: secretariaat
ALFBED LEO NAGEL: voorzitter, hulp-secretaris, '

leider van het organisatorische werk
COENELIS DE JAGEE: studentenwerk,

het uitzetten van het blad "Studie en Strijd'
en het stimuleren van de verkoop ervan,
scholing

JOHAN NIEUUWEEN; financiën
PIETEE VBEE.LAN3?: (geb. te Utrecht 13-7-2-6, wonende Kanaalweg

\5 te Utrecht),
\toegevoegd bestuurslid; heeft tevens zitting

'in de Organisatieraad
MAEGAHETHE SUGENIE DE MOL, geb. te Utrecht 17-8-^35, wonende
Bandoengstraat 24 bis a te.Utrecht: toegevoegd bestuurslid.
Zij heeft nog geen functie gekregen, gezien haar jeugdige
leeftijfi .
COENELIS DE JAGEE zal zich belasten met het "courantenwerk",
in samenwerking met zi jn echtgenote, DOEÏJE BIENKS, geb. te
Bandjermasin 14-10-21, welke laatste op 25-3-49 lid is ge-
worden van de O.P.S.J . , afd. Utrecht. •

Tevens is als_lid ingeschreven WILHE.LMUS:.DE_. WILDE. geb. te
Utrecht 26-3-27, wonende Gruttersdijk 11 te Utrecht (Deze is
tevens lid GPN, EWN en voorzitter afd. Utrecht A . N . J . V . )

De dagelijkse leiding van de O.P.S.J . afd. Utrecht bestaat
uit:
ALFBED LEO NAGEL,
KABEL DE MOL,
JOHAN NIEUWVEEN.

Op Zondag, 3-4-49, zal de O.P.S.J. afd. Utrecht een beklim-
ming van de Domtoren organiseren.

EN:
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Verbinding: lfo.12
. Doss.153/7
( Onderwerp: H.DE VEIES

6 April 19-

Volgno.

B.O.S. van
29 December 1948
10.51751 M . v . A . Z .

Ifear aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat vooralsnog niet is kunnen blijken, wie
met Heika DS VRIES wordt bedoeld, (einde)



Onderwerp:
Activiteit ü.P.ö.J.

Bericht op schrijven:
No. 40-̂ 1, d.d. 13-9-1948 en
rapTOl tio. 4ö'791, d.d. 9-4-1949.

d.d. ld-11-1948.

Voignc).

i! O. 4-8oé7,

Il *U

14 APR. 1949

A '~f>A'O J' 6-0

i-i o. 53466, d.d. 29-1-19^-9, en
ïïo. 54203, d.d. 27-1-1949.

Naar aanleiding van UT,'-, hierboven aangehaalde brieven,
allen oetrefrende de organisatie en activiteit van de _ürga-
nisatie voor Progressieve ütudere-nde Jeugd benevens de or-
ganen uitgegeven door deze organisatie ,"liëb ik de eer U
Hoogedelgestrenge hierover het volgende te berichten:

Inderdaad is gebleken, dat een groepje jongelui gaine n-_
_>.omsten heeft gehad in_de kelder van perceel middijk 299
"te ̂ z, aan dan» iJeae bijeenkomsten, (het zijn er slechts enkele
geweest), werden gehouden voor de zomer van 1948, daarna
werden zij niet meer gehouden, althans niet aan het opge-
geven adres. Hamen van bezoekende jongelui zijn niet bekend
geworden.

ue bewoner van genoemd aöres, genaamd: He nd r i ku s _G o rn e •
lls va^n__den_ij:SRG, geboren te ^aandan, 24 -,.;orii Ï904, fa-
brieksarbeider, was vroeger aannemer van bouwwerken en ge-
bruikte de kelder onrler zijn vjoning voor opslag van bouw-
materiaal. Thans is deze kelder voor woning ingericht en
woont zijn soon daarin. Van den Berg behoort tot de JPartij
van de Arbeid. Hij v.'as niet_ op de hoogte van de doe 1ste 1-
lïrigen van hét gro e p j e jonge lui. ""

Voor zover tot nu toe is kunnen blijken, is de door
genoemde organisatie ontwikkelde activiteit in deze gemeen-
te zeer gering, indien althans op heden nog van enige acti-
viteit kan worden, gesproken. Bij de hiervoor in aanmerking
komende onderwijsinstellingen in deze gemeente is van deze
organisatie nimmer iets gebleken, terwijl evenmin werd waar-
genomen, dot het orgaan "De roort" of udtudie en otrijdü
onder de leerlingen dier instellingen wordt verspreid.

i-ersonen, die eventueel lid zouden kunnen zijn van de
O.P.3.J. zijn hier niei^bekend.

i.iocht in de toekomst omtr;nt ae organisatorische ont-
wikkeling en activiteit dier organisatie iets bekend wor-
den or Diijken, dan zal U daarover nader worden bericht.

Zaandam, 13 April 1949.
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Verbinding: 19
C/2 no 399'49 OPSJ

Datuir:

Onderwerp: Studentenbijeenkomst van de Q.pg af d-
Utreoht, op 7-4-49 in café "De Poort van
Cleef", Mariaplaats 7 te Utrecht

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

i/

Zie omtrent deze bijeenkomst ook rapport C/2 -374'49 d.d.
3-4-49 en de daarbij behoiende bijlagen I en II.

r l Aanwezig waren: ̂ /UAXJ •
CORNELIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-
weg 120 te Utrecht,
ALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan 1a
te Zeist,

\L DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoengstraat
24 bis a te Utrecht, en
\LUCAS DE JONG uit Amsterdam.

Verder waren er geen belangstellenden, zodat de lezing
over "Het Spaanse Probleem" niet doorging en er een bestuurs-
vergadering van de afd. Utrecht O.P.S.J. plaats vond.
Besproken werd:

1. Het Studentenwerk van de Q.P.S.J.
Lucas de Jong kwam met de vraag, wat er eigenlijk ter
voorbereiding van deze "Spanje"-avond was geschied.
Nagel vertelde toen van het artikel in "Sol lustitiae"
(orgaan van de Utrechtse Universitaire Gemeenschap) en
dat dit artikel op voorstel van de redactie van genoemd
orgaan gereduceerd was tot een aankondiging.
Verder had De Jager voor deze avond nog twee affiches
getekend, welke zouden opgehangen worden in het Universi-
teitsgebouw, Domplein te Utrecht, en in het Universiteits-
huis, Lepelenburg 1 te Utrecht. Het is echter de vraag,
of het affiche, bestemd voor het Universiteitshuis wel is
opgehangen, daar De Jager dit moest inleveren bij de
Commissie van Beheer van b.g. huis en er niet gecontroleerd
is of het er werkelijk hing. Het affiche, bestemd voor het
gebouw op het Domplein is wel opgehangen.
Lucas de Jong memoreerde, dat er indertijd een betrekke-
lijk goed geslaagde lezing heeft plaats gevonden van Prof.
Minnaert voor de O.P.S.J., een minder geslaagde lening
door Prof. Freudenthal voor de O.P.S.J. en hij zeide, dat
daar toch wel een aantal adressen uitgesleept waren die
te bewerken zouden zijn geweest j hij vroeg of dit was ge-
beurd. De aanwezigen van de afd. Utrecht bekenden toen,
dat daar eigenlijk niet serieus aan gewerkt was.
Onder elkaar zijn toen een paar voorstellen naar voren
gekomen, en wel:
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studenten bezoeken en daarbij deze studenten polsen,
hen critiek laten leveren op de OPSJ en vragen naar
hun wensen omtrent hetgeen zij gaarne in de OPSJ be-
handeld zouden zien.

b. Steeds maar vergaderingen beleggen en op die vergade-
ringen discussiëren met andersdenkenden.
Bijv. "Veritas" (R.K.studentenvereen. in Utrecht) uit-
nodigen om te praten over het Atlantisch Paot of zo iets

c. "Sol lustitiae" eens goed gaan bekijken op allerlei ar-
tikelen waar missoh^ien critiek op te leveren is.
Op de vraag hoe deze artikelen gesigneerd moesten worden
zeide De Jager dat het het b,este was dit te doen onder
eigen naam en niet te ondertekenen met OPSJ a^d.Utrecht.
Dit zal reeds gebeuren met de volgende "Solw.

d. Contact opnemen met andere studentenverenigingen van
gelijke richting als de OPSJ in andere steden, zoals
bijv. "Pericles" te Amsterdam. Dit dient om zo nu en
dan een weekend te beleggen, waarbij de studenten uit
Utrecht die nog bewerkt moeten worden, kunnen worden
uitgenodigd. Volgens lucas de Jong heb je ze dan een
heel weekend voor jezelf en kunnen zij binnengehaald
worden. Dit heeft tevens het nut dat je in aanraking
komt met andere gelijkgerichte studentenverenigingen
uit andere steden waarbij vruchtbaar van gedachten ge-
wisseld kan worden.

e. Zo nu en dan grote vergaderingen beleggen, waarbij be-
langrijke onderwerpen behandeld moeten worden, maar ook
weer niet deze onderwerpen alleen, doch ook wat lichte
kost er door heen.
Verder moet er een lijst opgemaakt worden van mensen

mogelijk donateur kunnen worden van de OPSJ.'
Op de eerstvolgende bestuursvergadering moet deze lijst
verdeeld worden en moeten er weer huisbezoeken bij deze
mensen worden afgelegd. Dit moet in de Paasvacantie ge-
schieden.
Bij deze huisbezoeken moet ook worden overgelegd de z.g.
"Spanje"-lijst (ssie bijlage II van rapport C/2-374'49).

2. Het middelbare gchol^ierenwerk van de O.P.Ŝ .J.
a. Lucas de Jong informeerde of er al schoplcentra gesticht

konden worden en toen vertelde De Mol dat het oorspronke-
lijk de bedoeling was dat te doen op 8-4-49 voor de HBS-
A, v.Asch v.Wijckskade te Utrecht, maar dat dit door
tegenorders van de Organisatieraad van de O,P.S.J.,
welke op 2 en 5-4-49 in vergadering was, niet door zal
gaan.
Het bleek bij de bespreking hiervan dat MARTHA VAN
MAISEIT (instructrice van de afd. Utrecht der O.P.S.J.)
min of meer op eigen houtje instructies had gegeven
voor de stichting van schoolcentra en dat de afd.Utrecht
stilzwijgend had aangenomen dat de dagelijkse leiding van
de O.P.S.J. met deze instructies accoord ging.
Dit bleek nu niet het geval te zijn en De Jong deelde
mede, dat hij hiernaar een onderzoek zou instellen.

-3-
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b. Voor scholieren moeten gezellige avondjes belegd worden
met gramofoonplaten e. d., dus geen zware kost.
Er moet op 15-4-49 een ledenvergadering van de O.P.S.J.
gehouden worden, die smakelijk moet worden opgediend.
Bijv. met de aankondiging:- "belangrijke spoedbijeenkomst
voor alle leden".
In de eerste plaats moet hier wórden gesproken over de
"vredesactie" en verder over Met Paaskamp op 22, 2? en
24-4-49. Verder moeten de afdelingen utrecht en Bét Gooi
maar eens een weekend beleggen, waarover Nagel dan moet
schrijven naar de nieuwe /éecretaresse van de afdeling
"Het Gooi», genaamd LOEKIE BEKIT, Klooster 26 laren (HH).
Lucas de Jong gaf nog 5 postkaarten aan de afd. Utrecht

waarvan twee exemplaren bij dit rapport worden gevoegd. Het
is de bedoeling dat deze kaarten voor de somma van een gulden
worden verkocht.

Bijlage: 2 postkaarten "Congres jtfondial
des Partisans de la Paix".
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/HO!B60I23. H *a-öravenhage 17 Mei 1949*

/ ' ' Onderwerp: O *P • s. J.

/' : Dietttlle Typ:N./ ,

/l
N.a.v.sohr.ütreoht 14-4-»49 'No:601S^ï

Mede ter inforajatie moge ik T) berichten, dat volgens
een ontvangen mededeling, in de afdeling "het Oooi* van de
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (O.P,3.^.) als
nieuwe seoretaresse is benoemd Loekie Rekit. wonende Klooa -
ter 26 te Laren (H,H«). De genoemde afdeling zou het plan heb*
ben binnenkort een week-end te beleggen»

Xk moge D verzoeken mij te willen doen inlichten om *
trent de personalia, politieke oriintering en verder van b e -
lang zijnde'gegevens betreffende Rekit en het gezin waartoe
zij behoort.

Indien U ook iets naders bekend siocht worden omtrent
het door de afdeling "het Gooi" van de O.P.3.J, te houden week-
end, zal ik daaromtrent ook gaarne worden ingelicht»

Het Hoofd van de Dienst
>Namens deze:

/*,

J.G.Crabbendani.

Aan;
De Heer Gorpsohef van Politie
te I A R E H (H.H,)



AFSCHRIFT,

Zeist, 19 April
Aan Frits de Zwaan, Arnhem.

W.M.

Na onze korte kennismaking op de ANJ V-conferentie hebben we elkaar
jammer genoeg niet meer te pakken kunnen krijgen.
Daarom nu per brief iets over de zaak, waar het om gaat.
Je studeert, even als ik, in Utrecht, Nu is het nodig, dat wij zo
snel mogelijk een overzicht krijgen van alle vooruitstrevende stu-
denten in Utrecht. Het ligt n.l. in de bedoeling om in de toekomst
het werk aan de Universiteit flink te gaan aanpakken, in de afgelopen
tijd is daar n.l. niet veel van terecht gekomen. Utrecht is, wat dat
betreft een moeilijk werkterrein. Maar dat neemt niet weg, dat er
toch zeker enige vooruitstrevende studenten aan de Universiteit te
vinden moeten zijn, en het is nu onze taak, de taak van de O.P.S.J.
in utrecht om die te gaan organiseren. Tot nu toe is er in Utrecht
geen georganiseerd studentenwerk geweest. Wel hebben we zo af en toe
een lezing gehad, die vaak niet al te best bezocht werd, maar een be-
paalde organisatorische vorm voor het studentenwerk hebben we tot nu
toe niefr gevonden. De vraag die daarbij n.l. steeds opgerezen is en
waar met Amsterdam al dikwijls over gediscussieerd is, was deze: is
de O.P.S.J. wel de meest geschikte organisatievorm om studenten te
trekken. Het is in Amsterdam b.v. zo, dat daar niet de OPSJ, maar
Pericles het werk aan de Universiteit doet, met behoorlijke resul-
taten. Het feit, dat de OPSJ een organisatie is, die ook middelbare
en andere scholieren bevat, is voor sommige studenten misschien een
belemmering om toe te treden.
Daarom moeten we in Utrecht de mogelijkheden nog eens goed gaan be-
kijken, eens bezien, wat we gaan doen, uitgaande van de enkele stu-
denten (i; stuks) die we tot nu toe in de OPSJ hebben. Daarom zullen
we zo gauw mogelijk een bespreking hebben met alle vooruitstrevende
studenten die we kennen. We zullen jou natuurlijk ook uitnodigen,
hoewel jij waarschijnlijk niet actief zal kunnen deelnemen aan het
werk in Utrecht, in verband met het heen en weer reizen naar Arnhem,
Toch moeten we een overzicht hebben. Schrijf daarom aan mij zo
spoedig moegelijk gegevens over je werk in Arnhem in ANJV en CPN, welke
functies je hebt. Ook hoever je met je studie bent en evt. de namen
van andere vooruitstrevende studenten uit je omgeving, waar we mis-
schien contact mee zouden kunnen opnemen.
Je hoort in ieder geval van ons nog nadere ÈH**iaï$teiïïge?ï mededelingen
over het werk in Utrecht, horen we in leder geval ook wat van jou?
Met kameraadschappelijke groeten

pred Nagel.
Slotlaan 1a
ZEIST
Telefoon K



TAK ALGIWIl ZAKTW

KOJB 60372.

Onderwerp: o «P .S. J,
Ille Typw/

/3

»s»Crravenhage 24 Mei 1949

v. schr .Arnhem' 20-4- '49 >To-60372

Mede ter informatie moge ik u berichten» dat
een door gred Hagel, ( Alf red Leo Ifagel, 30-0- '27 te 2eist)
Slotlaan la te Zeist geschreven brief aan grit a Zwaan (schuil-
naam van Pascal Wastiaux» &eb» 6-7-1 928) wonende te Arnhem, de
Organisatie van progressief Studerende jeugd (o»P*S.j*)» het
plan heeft een verhoogde actie te gaan voeren onder de studen-
ten t® "utrecht,

in de brief markt F.Nagel op» dat te utrecht slechts
4 studenten tot de 0*?*§*J« behoren, terwijl er aldaar, vol -
gena hem, zeker meer vooruitstrevende studenten zijn. üagel
zegt voorts ,dat er tot nu toe geen georganiseerd studenten -
werk in Utrecht ia g«wesat, en wil daarom zo spoedig mogelijk
komen tot een bespreking met alle vooruitstrevende studenten,
Hij vraagt verder aan F.Zwaan (p*Wastlaux) hem in te lichten
over zijn werk in Arnhem voor het A,N.J,7. en de C .P. p. en na*
men op te geven ven vooruitstrevende studenten, waar wellicht
contact mee zou zijn op te nemen,

Ik moge T? verzoeken mij t.z.t. omtrent deze voorgenomen
actie van de o«?.3«J» te utrecht nadere gegevens te willen
doen verstrekken*

Het Hoofd van de Qienst
A ïfaaie ns deze:'

j.G.Crabbendam,

Aan:
De Heer Roofdcoiaadssaris van Politie
tfl t? TE K - C . H T«



ORGANISATIE VAK PROGRESSIE E SïöDEREüDB

uitgaand* van de zeer aannemelijke veronder-
stelling dat de oprichting een gevolg la van
eoaaaanistisGh Initiatief, rij at allereerst de
vraag In hoeveree «r behoefte aan een dergelijke
organisatie bestond* temeer daar de C.P.N» de
besohiWcing had en heeft over een wellsmar
la neem algemene, naar In feite eigen *BSssa*«»
Jeugdvereniging, het Algemeen Nederland» Jeugd
Verbond (A«JÏ,3*f»}»

Het antwoord hierop kan worden gevonden in de
eoBjEmnlstlöohe taotlek. Zij tracht alle lagen
van de bevolking» met uitzondering van de voor
haar onaanvaardbare kapitalistische klasse,
onder haar vanen te verenigen* Dit brengt aada,

( dat de C.PJï» ook haar volle aandacht wijdt -en
zetter niet In da laatste plaats* aan het toe*
kOBStige Maatschappelijke kader 9 n«l* de stude-
rende Jeugd.

Men heeft blijkbaar ingezien, dat de atuderatsde
Jongeren, uit hoofde van hun betere ontwikke-
ling en door het verschil is milieu, waaruit
althana een gedeelte van hen voodcoét, zich
van toetreding tot het A.N. J.V, onthouden en
zo zij daarvoor zijn gewonnen, ssien op de duur
hierin niet thuis gevoelen*

De «ene OB in de universitaire wereld vaste voet
te krijgen, zal hieraan tevens niet vreemd sijn,
daar een uitgesproken ooaaaunlstlsohe studenten*
organisatie onder de universitaire Jeugd van
heden weinig of geen levensvatbaarheid blijkt te
bezitten. De O.P.s.J. lijkt hier de enige op-
loBBlngi aan gedeelte der leden Is reeds student
of gal dit te zijner tijd «orden»

',

n
Oprichting In principe "ward tot dé oprichting besloten op

^^ ̂  g «| ^ November 1947 te Araoterdaa ge-
hoüden bllzónder oongre» van het A.N-«J„V.f ter
gelegenheid van de opvolging van FJ^ ̂  sCHÖOïrsymSE
door de huidig» leider van het Verbond:
Kayeus BAKSSR.. Op £9 November d*o*v» «erd aan
dit besluit uitvoering gegeven. Het landelijk
sooretariaat is sindsdien gevestigd:
Spuistraat 262 te Aastardam^ Aldaar is tevens
het A,N.J.7.-8eoretariaat geveatlgd.

-fi-
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Aanvankelijk werd aan deze oprichting wisent*
in beperkte kring publiciteit gegeven. Of ea
t» Ja, ia hoeverre deze terughoudendheid in
verband stond met de mogelijkheid dat de leden
en het lagere kader van liet A*N.J„Vè zioh door
deze gang vaa zaken gediscrimineerd zouden ktm-
nsm gevoelen, i» niet bekend geworden*

Berst na de landelijke conferentiê  welke in
October 1948 te Amsterdam werd gehouden, trad
men in grotere mate in de openbaarheid,

Hl
Doel Volgene artikel I van de statuten {waarop geen
• Koninklijke goedkeuring werd gevraagd), waarin

geen enkel nationaal element is te bespeuren
( en geen plaats is Ingeruimd voor ds confessionele
, , gedaehta* stelt de vereniging zien ten doelt

"de studerende Jongeren te verenigen en t e Deiden
"in ds strijd voor de verdediging en vernieuwing
"vaji deaoormtie, 00! tuur en wetensefeap, zulke
"ia nauwe samenwerking met het verkende volk SA
"de werkende Jeugd in het bijzonder. Zij zal de
"geesteli Jke en r** t er Iele belangen van ds
"studerende l «ogd behartigen*
*In haar strijd voor vrede en welvaart aoht zij
"zich verbonden net ds studerende en werkende
"Jongeren uit d» gehele wereld"*

Onder «studerende Jongeren* verstaat ds
naast de leerlingen van universiteiten en hoge-
scholen (studenten), ook leerlingen van Gymnasia,
Lysea, H,B,S.-en, Handelsdagsoholan» TT.L.O.-
soholen» Middelbaar Technisohe scholen, inrleh-
tlngen voor Kunatnljverheldsonderwija, ens*

en Het eongres is het hoogste orgaan binnen ds or-
ganisatie en verkiest de Organlaatleyaad (hoofd*
besttt̂ r)4 waaruit een dagelijkse leiding wordt
benoemd*

Sen aantal afdelingent gelegen in een bepaald
geografisch gebied* vormen tezamen een Departe-
ment. : - '

Binnen een afdeling kannen sohooloentra, studie-
groepen en oltibs gevowoft worden*

-3-
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Departementen * tot nu toe slechts bespande uit
l afdeling- zijn gevestigd te Amsterdam, 's-Graven-
hage, Utreoht, Kennamerland «B In 't Gooi, De
destijds te Groningen en Zaandam opgerichte afde-
lingen werden inmiddels, kennelijk ala gevolg van
gebrek aan belangstelling, opgeheven.

Ledental. De overigen* nog in embryonale toestand T er kerende
O.P.S*?., telt in totaal nog geen 250 leden,
waarvan het "Beparteisent* Amsterda» meer dan de
helft voor zijn rekening neemt.

Organisatie
raad.

Deze bestaat uit de volgende personen:

DS
7, MALSBR

HORDHOIT.

Johan Fr ed er ik; 14-3-198? Velaen,
Haarlem, (zie ook onder VHI)
Frederlk; 31-1-1929 Amsterdaaj
Amatördam.
Oerardos; 4-11-1 92tt Apeldoorn;
Amsterden
Theodore Johanj 15-10-192E Amflterdamj
Amsterdam
Slee; 5-8-1927 Buizen; Aasterdam

17-6-19B6 ABueiterdan; Aasterdaa,
Warthat 16-8*1924 Kethel en SpGland;
Amsterdam»
Alfred Leo s 30*8*1927 Zeist; Zeist*
Maria Sllsabetit j 9*6-1930 Beverwijk;
Haarlea*
Pi eter; 13-7-1928 Utrecht; utrecht.
Karl Andrea s; 21*1*1928 Keulen;
Aatater&ejB*
Catrlen
Lou

{ Amsterdam
l Rotterdam

Annie; Amsterda-,. (waarsohl^nllji:
de echtgenote van de bekende ooaonttnist
Gerrlt Jan HARKSSI, geb. 15*5*1928
te Amsterdam)

Harry
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TO
Verwantschap Sou twijfel bestaan of hier set recht sprak* la
aet d* C.P^N. van «m oosjmmistisohe opeet* daa nog** . *

worden gewezen op het feit, dat de Organiaatie-
read la eantecgerfeeld, voorzover beleed, tilt
oocHsanlstisöh georiënteerde Jongeren. BIJ nage-
noeg alle gewone leden la deze gezindheid even-
eena t* beapearea*

B* wijze waarop nea het la artikel S der statuten
gestelde doel tracht te verwezenlijken, t .w,
door t
a« het voeren en ondersteunen vaaf al snede het

deelnemen aan alle aoties, dl* la het belaag
van da Jeugd ea da studerende Jongeren la
het bijzonder, gehouden worden?

b* sajaeswarklng met andere organisatie* op
( progressieve basis;

a« het bevorderen van ontwikkeling en goede
, ontspanning;

d* uitgave van aaa eigen orgaan}
a* all* andere daartoe geëigende middelen,
beperkt zich nagenoeg uitsluitend tot het voeren
van ea deelname aaa bepaalde aotles, dl* door
d* C «P.N', of een harar laantelorgenisatiea worden
bedreven.

Door «oord aa geschrift wordt d* van C.P.H.-ziJda
geleverde oritiek op het regerlngabeleid la
Nederland ea op het algemeen wereldgebeuren
ondereohreven,

Dat men volfcoeaen afwijzend staat tegenover d*
Partij van de Arbeid, la gezien het bovenstaande
duidelijk, Hat begrip "progressief* wordt door
d* O»F*S«?« volkomen vereenzelvigd nat *oo»ni~
niatlwh".

D* laetelllng (eind 1943} door da C*P*K* van aan
la la dit verband vermel-

denawaard.

Het C .P «H, -kader orgaan "Organlaatlenieuwa* van
ïïovember 1948 zegt hicqrover O^B. het volgende t
"De weinige partijgenoot-studenten zullen boa
"werk slechts kunnen doen. Indien al J op da
«aotleve ateon van 4* partij kunnen rekenen. D*
"distriotea, die eea universiteitaated la hun
"werkkring nebben, zullen de studerende partlj-
" genoten moeten helpen bij hun aohollng, bepaalde
"aetiea ooetea ondersteunen, d* studenten, 11*
"alJ kennen en waar zij «oataat mee hebben, moeten
"bijeenbrengen enz.
"Het werk onder de studenten la 4* taaie van d*'
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"hele pertij*
"Sleühts wanneer de functionarissen, die hiervoor
"In de eerste plaats verantwoordelijk zijn, zloh
»van deze taak bewuat zijn, zal liet lukken ook
"onder de aanstaande Intellectuelen de zo
"noodzakelijke aanhang te krijgen voor da
"strijd van de arbeidersklasse in het algemeen
"en voor d» strijd van de partij In het
"bijzonder".

Het is niet gewaagd te Teronderstellen, dat hier
sprake is van hulp aan de 0#PtS.J* "van bovenaf*
en dat van da zijde van dit Studentenseoretarlaat
aan de partijgenoten onder de studenten»
opdracht wordt gegeven metterdaad da organisatie-
pogingen der 0«P»S*J* te steunen.

Til
Oorspronkelijk verscheen een geetenoild maand-
blad, "Ba Poort* genaamd* Met ingang van Januari
194f veranderde da naam in "Studie en Sftrljd"
en werd het blad gedrukt*
Hoofdredacteur is de bekende ooiaaranistj
Johan ïrederik WOUT; geboren 14-3-1927 te Velsenj
journalist bij het dagblad "Ba Waarheid";
wonende te Haarlem,

Afgezien van het gebruikelijke organisatienieuws,
is da weinig belangrijke inhoud van dit orgaan
in overeenstemming met de eisen, die door da
C,P,K« aan de spreekbuis van aan oonmranlstiaehe
mantelorganisatie gesteld kunnen worden*

IX
*otias Ala voorbeelden van 0»P#S.J«-aötivlteit kunnen

worden genoemdt
da ondersteuning van de eisen der stakende
schoonmaaksters te Amsterdam}
de actie, gevoerd ter gelegenheid van de vanwaga
het Griekse gezantschap georganiseerde foto*
tentoonstelling te Amsterdam}
de actie tegen de van militaire zijde op da
eeholen gevoerde propaganda voor dlenstnama
in het leger|
da gevoerde propaganda voor «n het zenden van
een afgevaardigde naar het Wereldcongres voor
da Trede te Parijs {April 1949}
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Mede door de volslagen afwezigheid van enig blijk
om te komen tot een ernstige poging ter oplossing
van de onderwijsproblemen, wordt de indruk gewekt,
dat het doel van de O.P.S.3". in de eerste instantie
is» het verwekken van agitatie in onderwijsinstel-
lingen*
Hoewel een volwassen en neutraal toeschouwer de
indruk zou kunnen krijgen van "kinderlijk gedoe",
dient de activiteit binnen en rond de 0»P,S«J*
gezien te worden in nauw verband met de omgeving,
waarin de werkzaamheden worden bedreven* Jongelui
in de leertijdt waaronder de 0*P.V3*«T, zijn leden
en aanhang zoekt, zijn in het algemeen vrij ge-
voelig voor en spoedig bereid tot eritiek* vooral
wanneer deze zich in eerste instantie richt tegen
onder meer de onderwijsmethoden van het instituut,
hetwelk zij zelf als leerling bezoeken. De overgang
naar en instemming met meer politieke aetles volgt
geleidelijk en automatisch,
De leiders van een en ander gaan in sommige geval-
len een vorm van populariteit genieten* Bij handige
uitbuiting, en deze hoedanigheid kan stellig niet
worden ontzegd aan het In opportunisme geschoolde commun.
kader, dat als achter de O.P.S.J. staande mag worden
aangenomen, kanrgemakkelijk lelden tot een zekere
politieke invloed op de naaste omgeving*

Internationale
binding.

De vereniging is als zodanig internationaal aange-
sloten bij de communistische World Federation of
Democratie Touth (W.F.D.Y.K Inmiddels is bovendien
aansluiting' verzocht bij de International tinion of
Students (I.Ü.S.), t.a.v. welke organisatie door
de Nederlandse Studentenraad -een overkoepeling van
nagenoeg alle Nederlandse studentenverenigingen-
in verband met het communistisch karakter van de
I,U.S. eest afwijzend standpunt wordt ingenomen»

Slotbeschouwing Hoewel de poging van de C«P»K« om de politieke
strijd ook binnen de inrichtingen van onderwijs te
brengen ongetwijfeld de grootste aandacht en waak*
zaamheid verdient, kan worden geconstateerd, dat de
schepping van deze organisatie, waarin zowel leer-
lingen van universiteiten (studenten) als bezoekers
van andere «lager geclassificeerde- onderwijsinstellingen
onderdak vinden, in de praktijk tot op heden niet
geslaagd mag heten.
Eet verschil in geestelijk niveau is voor een student-
partijganger mogelijk geen bezwaar. Voor de student
-geen partijlid zijnde* echter, zal het niet aantrek-
kelijk zijn tezamen met scholieren in één organi-
satie te zijn «verbond en.



K ede als gevolg h i ervan heeft de O.P.S.J. in do
studentenwereld nog weinig stteoe* kunnen boekeo*
Sleohtd te Amsterdaa zou een dertigtal studenten
zloh als 11i hebben aangesloten* De pogingen,
om in deze kringen de Invloed t» vargroten, worde»
hardnekkig voortgezet.

In verhouding tot het gering» ledental i* de acti-
viteit groot, terwijl uit do wijze, waarop net
geheel wordt gedirigeerd, kan worden opgemaakt,
dat er, ook achter de seheraien, leiding wordt ge*»
geven door politiek uitstekend gesohoolde krachten.

Tenslotte «Ij opgemerkt, dat groei en invloed van
een organisatie als dezey in grote aate zal af*
hangen van het feit in hoeverre ooanmnistisohe
leerkrachten, gevolg gevende 'aan hun verplichting,
hen als partijganger opgelegdt het toetreden tot de
O.P.S*?» stimuleren*



Hota aan KA-RA
van B III

No.r B 60680
IHe/IIIi 2

Betreft beantwoording van Uw schrijven
No. E/6

's-örövenhage, 5 Juni 1949.
in Go 60680

nierbij omtvangt U als bijlage het door "J gevreagde rap-
port betreffende de Organisatie van Progressieve Studerende

C- ^f&
'
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Aan» Hoofd B.
Van: KA-R.A.

Vo1

Ho. E/6.

Naar aanleiding van Uw brief van
27 Januari j.l. No.52? wordt ons
thans medegedeeld, dat de feiten
met betrekking tot het eigenlijke
Congres van de O.P.S.J. op zich-
zelftf niet zoveel waarde hebben.

Men zou het echter zeer op prijs
stellen, indien wij een critische
analyse van de Organisatie en haar
leden als een geheel zouden kunnen
leveren.

Zou dit mogelijk zijn?



ft J *̂**"' •\* -• f
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/"V?/ -k9*

Aan da Centrale
te

21 APH1949

Hierbij doe Ik u toekomen een af-
settt-ift van oen brief geH-skt aan Frita 25waan,

, 6*7.'v;ajai( pascal Wastl'atuc,
f afgeaon^aa öoor pred Kagel,

te Zei at ^ Slotïaaia la, betreffende de
onder det s-tmaènteia in Utreelit.

a© «14.-
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Verbinding: 19
Datum: 25-4-49
A/2 no. 420'49 OPSJ

o n d v l u c h t
Eed.en administratie :P.de Vries

Lucellestraat 66'«
Amsterdam W2

No.2
6 April 1949

rotterd&rr? houdt de kop/i °
Aan spanning heeft het in de afgelopen weken niet ontbroken.
Steeds weer wisselden de afdelingen van plaats en steeds weer
fladderden nieuwe resultaten in onze brievenbus.
Vooral abonnés kwamen in stromen binnen! De redactie van "Studie
en Strijd" loopt met hoge borsten rond en verkondigt aan iedereen
die het maar horen wil: "dat is ons werk, dat is onze krant".
Maar ergens in een hoekje zit met een bleek gezicht de penning-
meester met touwtjes te spelen en barst af en toe in snikken
uit!.... Hij probeert de eindjes aan elkaar te knopen, maar
helaas, het lukt niet erg.

l a a t h e m n i e t l a n g e r t r e u r e n .

WEEBT DONATEUHS WERPT DONATEURS WEEFT DONATEURS!

Dit is het wachtwoord, dat in de komende weken door de O.P.S.J.
moet klinken.
Werft donateurs. . . , werft hoge donateurs!
Wees niet tevreden met een donatie van f.0.50 per jaar (heus,
ze komen voor) denk niet alleen aan je 5 punten, maar denk in
de eerste plaats aan de O.P.S.J. Al het geld dat aan ons gegeven
wordt, zal gebruikt worden in de strijd voor de vrede en daarom
is het goed aan ons te geven.
En daarom ook:

HEEPT JOUW CENTRUM AL EEN BEGROETING VOOR PARIJS

KLAAR GEMAAKT ???????
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n n. er

Afdeling

1. Rotterdam (1)
2, Amsterdam (2)
3.Kennemerl. (4)
4. Gooi (6)
SJHtrecht (5)
& ̂ e n Haag ( 3 )

T O T A A L

perc.
VOT i ff P

keer

34,4$
31,6
18,3
10,5
14,1
19,5

29 $

Donatie

/ 3,50
39,62
4,36
3,625
2,80
o

F 55,905

Abonné's

17
81
9
3
3
5

113

Losse kranten

30

—15

--

45

Percentage

70 $
46,8
46,2
26,1

20,3
17,8

45,2$

Ziezo, dat was het!
Zoals je ziet is er sinda de vorige keer nogal iets veranderd.
Rotterdam vergrootte zijn voorsprong die het de vorige maal ternauwer-
nood behaalde reusachtig en verdubbelde zijn resultaat. Het gaat trou-
wens toch goed in Rotjeknor. Centrum West gaat daar aan de kop met
106$ gevolgd door Zuid met 51$ en MTS Afrikanerplein met 21,6$.
Amsterdam ia een geduchte concurrent voor de Rotterdammers want behalve
dat het geen kranten afrekende behaalde het fantastische resultaten.
Ondanks de actie tegen de oorlogslezingen en de voorbereiding van een
grote filmochtend. Ze behaalden 101$ van hun abonne'-taak en 39$ van
hun donateurs. Centrum Gymnasia gaat verreweg aan de kop en HÜIB ZEGE-
LING en ROB OBBES leveren een verwoed gevecht om de plaats in het
vliegtuig. Ze zweven in de buurt van de 200 punten,
Kennemerland werkte gestadig door en Gooi kwam plotseling los. De /
Gooiers kwamen van 10,5$ op 26,1$ en van de 6e op de 4e plaats. Goejfeo!
We verwachten veel van jullie! 7
Utrecht vergat deze week resultaten in te sturen en kwam daardoor een
stuk achter bij Kennemerland, de afdeling die Utrecht uitdaagde tot een
wedstri jd wie in deze actie de beste resultaten zou behalen.
Den Haag zakte zelfs in percentage doordatz§e kranten die ze beweerden
verkocht te hebben, nog steeds niet afrekenden.
Zo, nog ruim 2 weken dan is het Yredeskamp en dan moeten de taken ver-
vuld zijn. Het kan, dus nog even de schouders er onder! De repetities
zi jn voorbij, dus zet 'm op!!!



MINISTERIE VAN ALGElïENB ZAKTO

N°'ÊX 62885
Ond.: Th. Barendrecht

IHe/IIIi 3

'a-Gravenhage, S7 l'ei 1949.

.(? E H l I K

n.a .v . ï'aartno. 1949 Studie
•en Strijd, 7. Go.

In het Kaart 1949-nunuaer van het O.P.8. J. -orgaan
"Studie en Strijd" komt een advertentie voor, waaruit o.m.
is af te leiden, dat Thean BARINDRECHT zowel bestuurs-
lid is van de O ,P.S. J,^afd. Ütreobt als van de Organisa-
tieraad dezer vereniging. V J > i

Ik moge TT verzoeken mij wel in kennis te willen
doen stellen met zijn volledige personalia en politieke
antecedenten.

Het Hoofd van de Dienst
deze

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
U T R E C H T .

"S.G. Grabbendam



Ï'IKÏSTERTS VAK AICVft'EN'S ' 3AKBT

Ho .: B 6 3148
IIIeAHi 3

Ond.: O.P.S.J.

» s-Gravenhage, 30 Juni 1949.

3 E E S I K
n. a. v. 63148 v, Utrecht z.Co

Mede ter informatie raoge ik U berichten, dat op de op
86-5-1949 te Amsterdam gehouden landelijke kaderdag van de
O.Ï.S.J. is overgegaan tot de oprichting en samenstelling
van een commissie, gericht tegen oolrogspropaganda op de
scholen (de z„g. anti-oorlogspropaganda-coKmissie).

In deze conyaissie hebben zitting genomen:

Dr^ JTh ,, SARENDR EGT . voorzitter, Utrecht.
luöal^DS' ifOKGri seoretaris, Amsterdam (17-6-1906 Amaterdam)
.Leden: Jt HQVniK Amsterdam

Jo

Den Haag
Rott erdaro
Haarlem
Amsterdam
Hilversum (22-il-1932 Blaricum)

HanaTSN HAGS

Leo ROS3T
Henmr '
ö r a

.u.fiel YAN LIT&

Ik moge U verzoeken mij in kennis te doen stellen raet
de personalia, politieke antecedenten en verder van belang
sijnde gegevens van de genoerade, in Uwe gemeente woonach-
tige personen, voorzover dit inmiddels niet reeds is ge-
schied.

Ik moge hierbij opmerken, dat "in mijn administratie
voorkomt Hendrl -Jillie GROHI-T1SMDIJK (30-4-1932), wonende
te Uwent, als lid A.tr.J.V.

Het Hoofd van de Dienst
, namens deze:

Aan de Heer
HoofdooTüsnis-saris van Politie
te
HOTTSRDAM. ; ,•' /

f l \' *'^
U ^ ~ *^

L,L. van Laere



KIKISTSRIE VAK ALOïiTEEE ZAXEE «s-Gravenhage, 30 Juni 1949.

NO,:B 63148 a E H E I K

Ond.: O.P.S J n.a.y.63148 v. utrecht z.Go

TIIe/ITIi 3
UITGEBOEKÏ

Mede ter informatie moge ik IT berichten, dat op de op
E6-5-1949 te Amsterdam gehouden landelijke kaderdag van de
O.P.S.J". is overgegaan tot de oprichting en samenstelling
van een coraraissie, gericht tegen oorlogspropaganda op ds
scholen (de s. g. anti-oorlogspropaganda-conmissie).

In deze commissie hebben zitting genomen:

Dr . . ̂ x f_BARgjDRgGT . voorzitter, Utrecht
Luóas " l . ? i secretaria . Amsterdam. ( 17-6-1 9S6 A «dam).

Amsterdam.Leden; J,
WAGMAAR

Haia ten

Den Plaag
Henay ggüg^pIJK Rotterdam
Dor i s T É ^ 8 / . """" Haarlem

Amsterdam_
iTfff ïïilversiim (SS-11-32 Blaricum)

Ik moge IJ verzoeken mij in kennis te doen stellen met
de personalia, politieke activiteit en verder van belang
zijnde gegevens van de genoemde, .in Uwe gemeente woonachtige
personen, voorzover dit inmiddels niet reeds is geschied.

Ik moge hierbij opmerken, dat in raijn administratie voor-
komt Oor DB JOM>« Korte Feerhuizenstraat 16 Amsterdam,
die in ï948 werd gemeld als afd. secr, N.J.M. Amsterdam VI.

/: ' Het Hoofd van de Dienst
$ i, nanens deze:

L.L. van Laere
Aan de Heer
Hoofdcoiarsigsaris van Politie
te
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VAN ALGE85ME 2AKHJ «s-Gravenhage, l Juli 1949.

NO.ÏB 63148 G E H B I M

Ond.: o.P.S.J.
IIJe/TTTi g i

Ter Informatie raoge ik TT berichten, dat o.a. de U
bekende Nel VAN LIüE (22-11-1932 Blaricum), zitting
heeft in~Së eind Mei 1949 door de O.P.S.J. Ingestelde
anti-oorlogspropeganda-ccaamissle.

Dese commissie Is gericht tegen z.g, oorlogs-
propaganda op de scholen.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

L.L. "van La er e

Aan de Heer
Coiamissaris van l'olitie
te



ZEEB GEHEIM

Verbinding: 19
C/2 no. 557'49 OPSJ

Datam:

Onderwerp: Landelijke kaderdag van dé O.P.S.J.,
gehouden op 26-5-49 in café "De Kroon",
Hembrandtplein te Amsterdam.

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Tevens bericht gezonden aan:—--

C

(•H

Aanvang: 10 uur; einde 15.45 uur.
\g ca 50 man, waaronder:

IJOHAN PREDERIK WOLFF, geb. 14-3-27,
1LUCAS DE JONG, geb. 17-6-26,
XlGLAARTJE DE JONG, Amsterdam,, ̂s^^^mm^

DE JONG, Amsterdam,
ITHEODORE JOHAN EENBAR, Nieuwendam,

DE VRIES, Amsterdam,
MULDER, Amsterdam,

. , BULTJE, Amsterdam,
/psjHARRY VISSER,

IPSTER SMULDERS, student te Amsterdam, penningmeester
_ SJ afd, Amsterdam en lid Studentenvereniging "Pericles",
COR DE JONG, Amsterdam,
HANS TEN HAGE,-leerling eerste 5-j HBS te Amsterdam,
JO WAGENAAR, leerling ener ambachtsschool te Amsterdam,
J. HOVINK, leerling MTS te Amsterdam,

1HANFIE HARMSEN, Amsterdam,
KAREL DE MOL, geb. 5-4-32,
ALFRED LEO NAGEL, geb. 30-8-27,

HOEKSTRA, Amsterdam,.—»-
KNAAK, Amsterdam,
NORDHOLT, Beverwijk,

jANJA NOORDEWIER, Amsterdam, ,
- VERPLOEG, leerlingen Montessori Miflo Amsterdam, /,¥ïvj
HOOGCARSPEL, Rotterdam en zijn zuster, ̂ /̂ŷ ********

NNY GROENENDIJK, Rotterdam, fa.» ""
"(PAUL VAN DER VELDE, bestuurslid OPSJ afd.den Haag,
xUAAP LEBREE, voorz. OPSJ af d. den Haag,
(LEO ROEST, den Haag,

-rfDORIS TEEUWEN, Haarlem,
-<feL VJ.N LITH, Hilversum.

Wolf f hield eennrrij korte inleiding over de "Vrede",
waarin hij echter! niets nieuws naar voren bracht.
Lucas de Jong:

Deze begon in de eerste plaats op heftige wijze critiek
te leveren op alle afdelingen. O.a. werd van Utrecht ge-
zegd, dat na de protestvergadering naar aanleiding van
de militaire lezingen op de scholen, niet direct bezoek
is gebracht aan alle mensen die deze vergadering hebben
bezocht. Vervolgens vertelde hij dat veel leden van de
O.P.S.J. lijden aan sectarisme, d.w.z. dat hij de leden
verweet, dat zij niet genoeg propaganda maken buiten hun
eigen kringetje.

-2-
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Hierna stelde hij voor om een commissie op te richten
tegen oorlogspropaganda op de scholen.
Ook kondigde hij een Zomerkamp aan, dat gehouden zal
worden bij Dwingelo en wel van 16 tot 23 Juli en van
23 tot 30 Juli a.s. Ieder kamp kan 50 man "bevatten; de
kosten bedragen ƒ 20.
De Jong stuurde vervolgens een begroetingstelegram aan
de World Federation of Democratie Youth te Parijs, waar-
in de vaste wil tot behoud van de vrede tot uitdrukking
werd gebracht.

Na de pauze werd gesproken over het artikel in "Herstel",
inlage van "Op de Steiger", het orgaan van de Katholieke
Bouwvakarbeidersbond St. Joseph (zie bijlage I). Dit ar-
tikel is gepubliceerd door Prits Beumer en gericht tegen
de O.P.S.J. De O.P.S.J. gaat van de premise uit dat er
verraderswerk in het spel is en Henrar zeide dat dit
terdege moest worden onderzocht, Br werd wel opgeworpen
dat veel uit "De Poort" en "Studie en Strijd" gehaald had
kunnen worden, maar men vond het toch vreemd dat de schrij-
ver betreffende de afd. Utrecht zo goed geïnformeerd was.

Henny Groenendijk vertelde, dat het in Eotterdam zo
moeilijk werken was, daar zij het enige lid van de OPSJ
is op dfl.-33-HBS.
Nagel begon weer met excuses te maken tegen Lucas de

Jong betreffende de geringe activiteit van de afd.Utrecht
en zeide dat dit kwam omdat het merendeel der leden niet
genoeg tijd had, daat het chemici en physici waren. Hij
beloofde beterschap en wees op het opgerichte "Politieke
dispuut voor Studenten". Het eerste dispuut zal gehouden
worden op 31-5-49 ten huize van Karel de Mol. (In de
convocatie is abusievelijk vermeld 31 Maart . - zie bij-
lage II). Er werd vervolgens voorgesteld een naam voor
dit Dispuut te verzinnen en toen werd de naam "Pax" naar
voren gebracht. Eerst waren velen.der aanwezigen niet ao
enthousiast voor deze naam, maar het bleek dat ze de be-
tekenis van het woord "Pax" niet kenden.
J£at r ie n Graaj;. leerlinge van de Hijkskweekschool te

Amsterdam, wist nog mede te delen dat er op haar school
onder de leraren en leraressen meer belangstelling voor
de OPSJ bestond dan onder de leerlingen. Dit vond men
wel gunstig, daar men het onderwijzend personeel ook moet
hebben.
Elsje de Jong vertelde de vergadering dat het ook vrij

moeilijk werken was op de Montessori jflalo te Amsterdam,
waar zij leerlinge is, daar de direciriee bekend staat
als zeer reactionair.
Wolff antwoordde hierop: "Wij weten uit andere bronnen

dat ze niet reactionair is". Dit staafde hij met een aan-
haling uit de laatste "Studie en Strijd", waarin staat
vermeld, dat de Montessori Mulo te Amsterdam de enige s s
school is, waar de OPSJ iets zelf mag doen in het vereni-
gingsleven.

-3-
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Henrar drong erop aan, dat penetratie moest plaats
vinden in alle schoolverenigingen en dan moesten de
OPSJ-leden kans zien, na verloop van tijd in deze ver-
enigingen de boventoon te gaan voeren. Dit is o.a. aan
Claartje de Jong gelukt bij het Instituur voor Kunst-
Nijverheids Onderwijs te Amsterdam. Dit penetreren kan
o.m. gebeuren door het schrijven van artikeltjes in de
schoolorganen.

Aan Peter Smulders is opgedragen om een sportdag te
organiseren op 19-6-49 te Amsterdam voor alle afdelingen.
Deze sportdag moet bij alle scholieren reusachtig popu-
lair worden gemaakt.

De vorming van het comité' van aanbeveling voor het
Vredescongres in October lukt niet erg. De afdelingen
wordt verzocht uit te zien naar hiervoor geschikte per-
sonen, bijv. Prof. M.G.J. Minnaert.

Hierna kwam het sectarisme onder de leden wederom ter
sprake. Nagel bracht naar voren dat het moeilijk is om
met OPSJ-omgangsvormen en -manieren binnen te dringen inl
studentenkringen. Olaartje de Jong zeide dat zij dit
zel:f&ondervonden had bij het I.V.K.N.O., maar dat je je
daar niets van aan moest trekken en rustig door moest
gaan met OPSJ-omgangsvormen en -manieren.
Hierop kwam een felle reactie van Wolff, die zeide,

dat je je moest aanpassen aan de sfeer van de kringen,
wt-arin je werkte. Hieruit blijkt, dat er in de hogere
leiding van de OPSJ ten deze een ommgewaai is ge-komen,
daar tot voor kort werd gepropageerd de OPSJ-sfeer te
brengen in de kringen w&aün gewerkt werd.

Tot slot kwam de oprichting en samenstelling van een
commissie, gericht tegen oorlogspropaganda op de scholen
(de z.g. anti-oorlogspropaganda-commissie).
In deze commissie nemen zitting:

Dr. TH. BABENDBEGT, voorzitter,
LÏÏCAS DE JONG-, secretaris,
Ledenfj. HOVINK, Amsterdam •

JO WAGÉ'NAAR, Amsterdam
«HANS TEN HAGE, Amsterdam
GOE DE-JONG, Amsterdam

HJEO EQEST, den Haag
"ÏHENNY .GEOENENDIJK, Botterdam
iDOEÏS .-TEEUWEN, Haarlem
lELSJE- DE JONG, Amsterdam
NEÏ, VAN LITH,' Hilversum.

commissie gaat in de eerste plaats een bezoek brengen
aan de heer Brummelkamp, de schrijver.van het zozeer door
de OPSJ Verguisde aardrijkskundeboekje.
Wolff sloot hierna de vergadering met de woorden: "Men

zegt weieens dat de Hollanders de Chinazen van Europasézijn,
maar als Sjanghai gevallen '/-La moe-ten we" proberen inderdaad
de Chinezen van het Westen te worden".

Bijlagen: 2.
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Redactie O.P.S.J*-
orgaan "Be Poort".

n.a.v. s chr. • van Ut re cht
110 37611 _ . ,

E H B I M.

O

Onder ver-ijzing naar het ü dezerzijds toegezonden overaicht
no 7» waarin omtrent de ̂ ganisatie van progressieve jStaderende
Jeugd mededelingen werden verstrekt» heb"*lk de eer ü - ter aan-
vulling en tevens te Uwer informatie - betreffende het door <ïeae
groepering uitgegeven orrraan "De Poort" enige nadere gegevens te
verstrekken»

Bit gestencilde maandblad - vooraien van een omslag met de
opdruk "De Poort", uitgave 0»P«S«J»W - is verkrijgbaar tégen de
prijs van f.0.15 P«r exemplaar? de kosten voor een half -jaarlijks
abonnement bedragen f»Q«75.

Als administratieadres wordt vermeld: gloort je PR2YROW3KY,
Borsïjenburgerplein 1.5 te üwrent» terwijl bl i Jkens e en me èe fle l ing
in no 6» de reeds gemelde redacteur ̂ han IffiHE.AJtr (Theodore .Johau/'
HEHRAR, geb» 1ï>»tQ«l922 te Amsterdam» student, wonende Schouw-
straat 12 te Hieuwendam, gern. Amsterdam) vervangen bl̂ t̂ te zijn

o

een zekere Gerard POfHOVEI, Zeilstrf'at 4 te Atasterdam ((ïerar-
due POTHOVEH, geï» l „Tl »1926 te Apeldoorn, aeilstraat 43-IIÏ te
Amsterdam) .

*

Toorts verleende, resp» verleent aan dit blad zijn mede-
werking: gerrit gOHSELAAB (geb. 6.8.1927 te Alphen aan de Rijn,
won* De SÏÏpgracnï r32-h¥ te Amsterdam), die als secretaris van
het hoofdbestuur van de O.P«S«J» onlange, wegens studieredenen,
zijn redactionele werkzaamheden overgedragen heeft aan Luoas ,de
JOïTCf ((^eb» 17-5.1926 te Amsterdam* student, Biesjes traat Yo-l "'ïë

Een ander» mede erker van "De Poort" is ?re d e r ik d e TH. IBS t
géb. 31»1»1929, leerling ener M. T. S., won. Lucelle s traant 55 te
Dwjent, die zowel in de redactie als in de O.P.S.J.-zelve een
vooraanstaande functie bekleedt» Hij versorgde tevens de or^mni-
satie van het 0»P»S. J.-Paaskamp te Kortenhoef ĵ Sĥ die van het
0. P» S .J» -zomerkamp te Leaele (0) van 17-24 Juli 1948.

Als degenen, die het typewerk voor het orgaan aoixden gaan
verrichten, werden genoemd Ben RODE en je p BROEDER, vermoedelijk
wonende te Amsterdam.

- Een -

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie

3 n
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vooraanstaande f tractie is de O*?* S. J. zclve^ zcm ook '
beklewl wordea door .Au.. da J^Sg, Adstiralengracht 9 6-11 en Claartlo
*~- w/»** Hunaeetraat, feetdea ie Amsterdaa. ' ' ; •^.1'--

tot deelneming san het 0*?»S,J.-'kaiap te Leiael*
(O) moeeten ^ggadcn worden aan Ja^ .̂-.JJS !̂CT|̂  OoateiEde 26 t*

«Bil i* >campoosiai3Sie werd ^fflald . e«n aekere

v Saar aanleldliag van tof vorenstaande mogo Ur Ü- versoeken ai j
wel te irlllen doen inlicht on ositrent Se' volledige personalia, po-
litiek» activiteit en -ori6Hterln|p van bovongenoand» peraoaea, '

sorer dit niet r«ada eerder ITwerKijde is

O
ik ]u»t.«f ]&$$* » i3»é4»m «0̂ 113.% ^. la

te wor^«» gaeteld, of iastage te T» r krijgen van de
t/a 4 *»n het Maandblad "Be Fftori*1* •

Hst Soofd
• • ' CSHTRALE

L* L. van Laere.



JOXXSTIfQS 7A3(

Ho-.:

Öad.: Redactie O.P.8.J.-
* orgaan *Be Poort"

O
IlIe/IIIi 2 rappel

, 9 April 1949.

g B H t I M

n. a. v. schr. v. utrecht
ïïo. 37611 in CO 37611 ^^ &$>

moge l.k U in herinnering brengen,
Ho. 37811, 44. 11 Septeptjer 1948, waarin

ik TT verzocht mij te willen «oea iniiohtea owferent
de reSaotettr en Ae ïaetlêiterkers van het O.t.S.J.-

Poort*1 .

Het een spoedige beantwoording zult tJ mij
zeer verpliehteiu

Het Hoof d ven de Dieast
namens deze: ,

Aan, êe Keer
Politie

J.Q. Crabbendam

t*
AM3TSRDAM.
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Uw brieven: 37611 d.d. ll-9-'48 en
rappèl 37611 d«d. «-4-'49.

Onderwerp: Redactie 0.P.S.J.-orgaan
"De Poort".

Juni 1949-.

3 JUN11949-

E I M .

In antwoord op bovenaangehaald schrijven en daarop ge-
volgd rappêlschrijven kan omtrent de door U genoemde per-
sonen het volgende worden bericht:

Met Flftortje PRZYROWSKY wordt bedoeld: i

Fradel PRZYROWSKY, geboren te Amsterdam,§0 Februari 1927,
van bé roe p naai ster, Nederlandse, kerkgenootschap Ned.
Israëlitisch, ongehuwd, voorheen wonende Borssenburg«-
plein 16-HI, alhier, thans wonende Amstelkade 26-111
alhier.

Zij is een wees. Haar ouders kwamen tijdens de oorlog om
in Duitsland of Polen. Zij is een overtuigd communiste.
Zij zit in de leiding van het A.N.J.V.» afdeling Amsterdam,
Zuid. Vanaf Augustus 1948 is zij in loondienst bij de
Republiek der Letteren, als winkelbediende tegen een
rmaandaalaris T§JT f.̂ ^ - •
OvërllgelW^'EomTziyniet voor in de politie-administratie,
alhier.

v
Omtrent Theodore Johan HENRAR, geboren te Amsterdam,
15 Ootober 1922 werd reeds meerdere malen gerapporteerd
evenals omtrent Gerardus PQTHQVEN, geboren te Apeldoorn, .
4 November 1926.
Eveneens/ïs bij uw dienst genoegzaam bekend:
Gerrit HQNSELAAR, geboren te"Alphen a/d Rijnm 6 Augustus
1927J -
Lucas de JONG-, geboren te Amsterdam, 17 Juni 1̂ 26, thans
wonende Admiralengracht 96-1, alhier (vermoedelijk iden-
tiek aan de door U genoemde A. de JONG, wonende Admiralen-
gracht 96-1 ),
Frederik wilhelm de VRIES, geboren te Amsterdam, 31 Januari
1929, wonende Lucellestraat 66-11, alhier.
Clara de JONG, geboren te -Parijs, 23 Maart 1928, thans
wonende Wagenaarstraat 23-IH, alhier.

MettBen RODE wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld:
Bernardus Hendrious RODE, geboren te Amsterdam, 12 Augus-
"Eus 1930, Nederlander, kerkgenootschap Rooms Katholiek,
ongehuwd, wonende Hoogte Kadijk 95-11 te Amsterdam.

Hij is geboren uit een gemengd huwelijk. Zijn moeder was
katholiek, zijn vader niet. Moeder deed echter niets meer
aanshaar geloof. Na de dood van haar man is zij weer be-
gonnen haar godsdienstpliohten waar te nemen. Ben doet
er echter niets aan. Hij heeft nogal linkse ideeön. Hij
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was indertijd ook lid van het A.N«J.V. (Vermoedelijk nu nog).
Hij wordt een enigszins eigenwijs jongmens genoemd.
Hij komt niet voor in de politie-administratie.

'Met Bep BROEDER wordt wellicht bedoeld:
'Elisabeth Barbara Jeanette BROEDER, geboren te Amsterdam,
14 September 1929, zonder beroep, Nederlandse, zonder
kerkgenootschap, wonende Oudorperstraat 30 huis te Amsterdam.

Zij is secretaresse van het A.N.J,V,, afdeling Nleuwendam,
en een overtuigd communiste.

i Voorts luiden de personalia van Sylvia 8LUYr.
ff Sylvia SLDYTER« geboren te Blaricum, 17 Maai

TTBR:
_̂_î  Maart 1928, zonder

beroep, Nederlandse, zonder kerkgenootschap, ongehuwd,
wonende Oosteinde 26 boven te Amsterdam.
Zij is een dochter van de bij Uw dienst bekende Gerardus
Hermanus johannes SLUYTER, geboren te Amsterdam, 16 septem-
ber 1901,
Van enige politieke activiteit harerzijds buiten die in de
O.P«S»J. is niets kunnen blijken.
Zij komt niet voor in de politie-administratie.

De personalia van Rie KNAA(C)K konden niet worden vastgesteld.
Zij zou fröbel-onderwijzerers zijn, doch staat niet in het
Bevolkingsregister ingeschreven.- Ook een naar haar inge-
steld onderzoek leverde geen resultaat op.

Tenslotte wordt medegedeeld, dat het dezerzijds niet is ge-
lukt de nummers l t/m 4 van het maandblad "De Poort" ter
beschikking te krijgen. Eigde.

N. 2.



etreft: BEZET, Loukie
wonende te LAREN (K-H) Klooster 26

*P
..roord op: Ho.601Z3,d.d. 17 Mei 1949

LABEH (H-H). 17

'2 2- JUN1 1949

0.1

to/z*)

Loukie H E K E T, (niet REKIT) geT3orên"Të~Ej^d"hóven
15 Augustus 1931 , zonder beroep , wonende te IiAHEN (F-H)
Klooster 26, is de inwonende dochter van:
Johan ïïicolaas REKET en Margaretha OVERSTEGEN, "beiden lid
van de C.P.N, en per c ar t o the e kkaar t opgegeven.
Niet is bekend geworden of de Afdeling "Het G-ooi" van de
O.P.S.J. alhier een weekend heeft gehouden of het plan heeft
een weekend te houden.



-E H E I 24 JUN11949

Verbinding: 19
A/2 no 552'.49 OPSJ
Onderwerp: Uw schrijven no. 60372 d.d. 24-5-49

(Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd)

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven wordt het vol-
gende bericht:

Betreffende de studentenactie van de O.P.S.J. te Utrecht
kan worden verwezen naar het vermelde in de rapporten
,, C/2 no 557'49 dd 3Q-5-49 bl. 2 en
C/2 no 582'49 dd 3-6-49 (verslag studentenbijeenkomst).
Als verdere studentenactie kan alleen worden vermeld, dat

wederom huisbezoeken moeten worden afgelegd bij studenten,
die reeds eerder een vergadering van de O.P.S.J. afd.Utrecht
hebben bijgewoond. Van deze huisbezoeken is echter weinig
te verwachten, daar deze aan de academici in de O.P.S.J.
zijn opgedragen, en deze hebbwn er te weinig tijd voor.
Bij vorige afgelegde huisbezoeken is gebleken, dat studenten
die met de O.P.S.J. sympathiseren er huiverig voor zijn om
lid te worden, daar de Utrechtse Universitaire Gemeenschap
veel te reactionair is en zij bang zijn, dat het lidmaat-
schap van de O.P.S.J. zijn terugslag zal vinden in hun studie.
Betreffende AEMAND en PASCAL WASTIAUX kan nog worden ge-

meld dat zij beiden wederom aan de Eijksuniversiteit te
Utrecht zijn ingeschreven in de faculteit der wis- en natuur-
kunde. Noch in de administratie van de Eijksuniversiteit te
Utrecht, noch bij de afdeling Bevolking van de gemeente-
secretarie te Utrecht is een studieadres in de gemeente
Utrecht bekend.



MINISTERIE VAN
ALGEMENE ZAKEN

Ho.: B 65584 m E/III h 2

Ond*: O.P.S.J.

's-Graveiihage 13 Juki 1949

fr E H 3S I M

n. a. v. ssthr. van Utrecht
65584

In aansluiting op mijn schrijven van 30 Juni j.l»
No, 63148,moge ik D berichten dat, naar inmiddels bekend
is geworden, de hierin genoemde Dor is TS'EÜWEN, leerling
is van een M.U.L.0.-school te üwënt.

Het Hoofd van de Dienst
« namens deze:

L,L.van Laere.

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te



MINISTERIE VAN
UiTGEBOuJ

*s-Gravenhage 15 Juli 1949
ALGEMENE ZA.KSN

n.a.v.schr.van Utrecht 4.7.49
No.j B65584 III e /III h 2 65584

G E H E I M
Ond.: O.P.S.J.

In aansluiting op mijn schrijven van 30 Juni j»l.
no. 63148,moge ik U berichten datt naar inmiddels bekend ia
geworden» de hierin genoemde Jo T/AGEUA.AR. leerling is van een
handelsschool te Uwent. De in bovenbedoelde brief eertjige-
noemde Oor de JONG, is leerling aan de M.T.S. te Amsterdam.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

L.L.van 1-aere

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te



G E H E I M

u -•. r i. "

\

Verbinding: 19
C/2 no. 684'49 OPSJ
Onderwerp: Mededelingen betr. leden OPS

Dat urn:

7 JUU1949

T
SLSE MULDEE.

Woont thans: Courbetstraat 35 III te Amsteidam.

JO WAGENAAK, lid OPSJ afd. Amsterdam en lid\anti-oorlogs-
propaganda commissie der OPSJ.

Mij is niet - aoals vermeld in rapport C/2 no 557'49 dd.
30-5-49 - leerling van de ambachtsschool, maar leerling
van de handelsschool te Amsterdam.

De hierna genoemde leden van de anti-oorlogspropaganda-
commissie der 0.P.S.J. zijn leerling van de achter hun
naam vermelde school:
COE DE JONG - M.T.S. Amsterdam
HENNY GBOENENDIJK - H.B.S. Eotterdam
LEO EOEST - lyceïst te Den Haag
DOEIS TEEUWEN - leerling Mulo te Haarlem
NEL VAN LITH - leerlinge Mulo Hilversum.

"GEZIEN:



I.D. No.850

G B...H B I M

Betr. O.P.S.J. 6 Juli 1949

Vo>-?,.•,:-,.

7 JUU1949

Als antwoord op Uw schrijven ITo. 63146 d.d. 30 Juni

1949, wordt bericht, dat de daarin genoemde Henny Groenendijk

identiek is aan de b i J„JJ^^dJ.e^a|^bek_e_nde Groenendi.lk. Hendri

Willie, geboren 30-4-1932 te Alphen a/d Rijn.



NOTITIE KB 506

B4STH.1D VOOR B.

11 JUU1949

Wij vernamen uit goede bron, dat de O.P.S.J. Amsterdam geheel in handen
is van P.tLRIGL£S. J*UuLt, ' '
Hoofdredacteur van "S£b«rïing en Strijd" is Joop WDLEF, Haarlem.
Redactrice van "'t .Amsterdammert je "(verschijnt iedere 14 dagen) is
Catrien BU£TJE, de Wittenkade 65 I. Penningmeester is Peter SMULDERS,
Vrolikstraat 313 II.
Adressen van de huiswerkhulp zijn :

Uiterwaardenstraat 18 I
OOSTERHDUT, Jac.v. Lennepkade 243 III
BOOMSMA, 1ste Atjehstraat 34 I.

KB, 8-7—49.



MINISTERIE VAK ' 's-Gravenhage, £6 Juli 1949
ALOKMENE ZAK~B$

Ho.» B 65806 III e/ III SI'*' S°hr* ̂  n°titi6 Van ** 658°6 Z 'C°'
O E H E I M

Ond.J C.F. ;
UiTGEBOEKT

Mede ter informatie moge Ik U berlehtenfdat mij onder-
staande adressen werden opgegeven als zijnde die van de
huiswerkhulp van de O.P.3.J.

Uiterwaardestraat 18 I

Ouus OOSTERHOÜT, Jac.v. Lennepkade 240 III

Ie Atjehstraat 34 I, allen te Amsterdam.

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen stel-
len met de personalia^politieke antecedenten en verder van
belang zijnde gegevens betreffende de bewoners van perceel
Uiterwaardestraat 18 I en van Boomsma en öuus Oosterhout.
Laatstgenoemde werd mij in Januari 1949 gemeld - zonder
personalia - als lid van de studiegroep-commissie van de
O.P.S.J.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

J.GUCrabbendam

Be Heer Hoofdcommissaris van
te
MSTIHBAW.

(A .
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O«P«S.J, - De leiders der zgn. progressieve studerende

jeugd zetten hun pogingen om in de studentenwereld invloed te

krijgen voort, hoewel de resultaten tot nu toe gering of nihil

waren* Verwacht kan worden, dat deze organisatie haar inspan-

ningen in de naaste toekomst zal uitbreiden door samenwerking

met andere instanties.

Te dien aanzien blijken voor de 0«P.S.J. de kansen in

Amsterdam iets gunstiger te liggen dan in andere universitaire

centra van Nederland, Contacten met het hoger onderwijs worden

van grote betekenis geacht. Daarnevens bleef de O.P.S.J. in de

afgelopen weken ook in algemeen politieke zin ageren. Voor de

eerste maal tfad zij gemeenschappelijk met het A.N.J.V. naar

buiten op tijdens een Indonesische vriendschapsavond (5-3-1949

te Utrecht)»



*"" 9̂ «S*J* ** 3ezè organisatie leidde een protestactie cegen
militaire vobrlichting aan leerlingen van middelbaar en" voorbe-
reidend hoger onderwijs* De" Regering, aldus hoofdbestuurder Joop
WolfT, had Tak aan het onderwijs en aan de jeugd» Niet de onder-
wijzers, maar dé officieren kwamen thans voor de klas. Uit de
dagbladen bleek, fiat Generaal Kruis zelf optrad voor de leerlin- •
gen van het Haags Lyceum, In .Amsterdam waren deze lezingen" in al-
le stilte gehouden» In Haarlem had de 0,P.S,J, geprotesteerd te-
gen het geven van deze voorlichting, waarop, volgens Wolff, de
lezing niet zou zijn doorgegaan", "

Op de studerende jeugd werd" een beroep gedaan "oorlogspro-
paganda" op"de Scholen te signaleren en door te geven aan het
hoofdbestuur eter O.P.S.J*

"De Waarheid'1 heeft deze' campagne redactioneel geste'undv
De N.V.B» en het S,.ïT.J'.VV, meer speciaal zijn hoofdbestüurster
Betty Zeehandelaar, ageerden eveneens. Laatstgenoemde drong te
Z,a~anaam een schoolgebouw binnen, waar een dergelijke lezing zou
worden gehouden, Sij werd verwijderd. Na dit incident werden
pamfletten gestencild, die na afloop van de voordracht aan de
schooljeugd werden uitgereikt.

De O.P.S.JY deed een nieuw gestencild blad uitkomen, geti- •
teld "De, Rondvlucht" (no.l, 23 Maart 1949, Redactie en administra-
tie*: F,dé Vries, jLucelle straat 66/11 te Amsterdam). Het geeft
verslag van de activiteit der plaatselijke afdelingen.
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ISJuli 1949.

IĤ W schrijven: 41317 d.d. 9-9-'48
en daarop gevolgd rappel-sohrijven
d.d. 30-6-'49.

Onderwerp: Onderwijs-Hulp-Actie.

G E H E I M

-J

Volgno.

:14 JUU 1949

k(ö\u0^

In antwoord op bovenaangehaald schrijven en rappèl-schrij-

ven kan het volgende worden bericht:

De in Uw schrijven bedoelde H.B.S.-Directeur blijkt te

zijn genaamd:

j Si .1 brand Gornelis BOKHORST. geboren te Kampen, 11 Augus-

tus 1888, van beroep directeur H.B.S. (Dr. in de chemie),

zonder kerkgenootschap, gehuwd met Betty Marie Jolanthe

HOITROP, geboren te Amsterdam, 22 Juni 1889, wonende Vos-

siusstraat 45 bv. te Amsterdam.

Dr. BOKHORST is directeur van de Ie 5-jarige H.B.S. aan

de Keizersgracht 117 te Amsterdam. Omtrent zijn politieke

antecedenten kan worden gezegd, dat hij volkomen betrouw-

baar is. Hij is een P.v.d.A.-man, die positief anti-com-

munistisch georiënteerd is en die van de O.P.S.J. zeker

niets weten wil. •

Dr. BOKHORST deelde mede niets te weten van de z.g. "OHA"

en ontkende pertinent voor deze actie het voorzitterschap

op zich genomen te hebben.

Op de diverse scholen is van de "OHA" tot nu toe niets kun-

nen blijken. Het "plan" schijnt geheel voor rekening van

de O.P.S.J. te komen, die wellicht enkele studenten bereid

heeft gevonden, leerlingen (lees: O.P.S.J.-ers) behulpzaam

te zijn bij het maken van huiswerk.

In verband hiermede wordt verwezen naar "'t Amsterdammertje'

d.d. 8-12-'48 en 5-5-'49, waarin staat vermeld, dat "Didi

van SUCHTELEN" (Everdina Gornelia van HALL, geboren te

Amersfoort, 27 December 1924, studente, gehuwd met Guido

Joost van SUCHTELEN. geboren te Naarden, 6 December 1920

(bij Uw dienst bekend), wonende Nieuwe Zijds Voorburgwal

97-111 te Amsterdam, zich iedere Maandag- en Viijdagavond
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ter beschikking stelt voor huiswerkhulp (voor 0.P.S.J.-ers]

Didi van SUCHTELEN was ook ondertekenaarster van de Oproep

aan kunstenaars en intellectuelen om voor de C.P.N, te

strijden.

Dr. BOKHORST komt niet voor in de politie-administratie,

ook nJet op politiek gebied. Einde.



No. 833 v-7-'48.

Uw sdhrijven: ̂ o. 658(J(6 d.d. 26-7-»49.

Onderwerp: O.P.S.J.

11 Augustus 1949.

G E H E I M .

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het volgende

worden bericht:

De bewoners van perceel Uiterwaardenstraat 18-1 te Amster-

dam blijken te zijn de bij Uw dienat welbekende gebroeders

WITH, t.w. Karl Andreas WITH, geboren te Keulen, 21 Januari

1928, Hoofdbestuurslid van de OPSJ en:

Jphannes Karl Ernst WITH, geboren te Keulen, 25 Februari

1926. Omtrent hun politieke antecedenten en hun politieke

activiteit werd U reeds meerdere malen gerapporteerd.

De door U genoemde Guus OOSTERHOUT is een broer van de

eveneens bij Uw dienst bekende Hedda OOüTERHÖÜT, geboren te

Amsterdam, 3 Mei 1931. Zijn personalia luiden: Guus OOSTER-

HOUT, geboren te Amsterdam, l October 1932, studerend, wo-

nende Jaoob van Lennepkade 243-III te Amsterdam.

De personalia van BOOMSMA luiden: Hubert BQQMSMA, geboren te

Amsterdam, 10 Januari 1935, studenend, wonende ten huize van

zijn ouders Ie Atjehstraat 34-11 te Amsterdam. Hij komt uit

een oo«munistisoh gezin. Zijn vader is EVC-er, die bij de

laatste lassersstaking bij de HDSM werd ontslagen.

Blijkens een mededeling in "»t Amsterdammertje" d.d. 25-3-*49

stelt Hubert BOOMSMA Jr. zich iedere Dinsdagavond beschikbaar

voor huiswerkhulp. Einde.
••• ̂ ̂  ̂  ̂^ •• MW^^ M •• ̂ im^mtm* ̂ ^m+m «• •• m**»«••• ap^ ̂«* ̂̂  ̂«̂ ^ mmum^^m•»••«• ̂^ mm M« ̂ mm^ ••••«» •• •• '

N. 2. !
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Aan K.A.^R.A.
Van: Hooffd B. Rechtstreeks

In antwoord op uw nota Ho«ï£.l!?4f d.d. 25-7-'49t bericht
ik U dat de Kederlandse Studentenraad afwijzend etaat tegenover
elke eoamujaistisch georiënteerde organisatie en in verband hier-
mede geen onderscheid maakt tussen de W.P.D.ï̂  en de I.U*S.

De onder Zt bla«6, in het rapport over de O.P.S.J. ge -
aaakte opmerking over het standpunt van ü bovengenoemd» Studen-
tenraad, dient uitsluitend om het communistische karakter van de
I«U.S. des te duidelijker te doen uitkomen»

H.B



25-7-4i.28 JUU1949

ACD<
Aan: Hoofd B.
Van: KA-R .A.

No. E 154.
ONDERWERPj Organisatie Progressieve Studerende Jeugd,

1, Sardine dankt Ü voor uw rapport over bovenstaande
organisatie, dat aeer bruikbaar is voor een inzicht in commu»
nistische-, cryptocommunistische- en communistische mantel-
organisaties.
2. Het gedeelte over de internationale binding (pag.6)
is Sardine echter niet geheel duidelijk; hij vindt het nml.
moeilijk te zien, waarom de Nederlandse Studentenraad onder-
scheid maakt tussen de W.F.D.Y. en de I.U.S., waar beide al
even erg communistisch zijn. (Ik krijg de indruk, dat Sar-
dine Uw rapport niet goed heeft gelezen. Er staat nml,-- niet
in, dat de ïïed. Stud. Raad geen afwijzend standpunt inneemt
t.o.v. de W.F.D.Y.)
Gaarne Uw oordeel.



Ho. 833 j-7-'48.
Uw schrijven: Ho. 53#26 d.d. 29-1-'49
en daarop gevolgd rappelschrijven d, d,
16-9-'49»
Onderwerp; 0.P.S.J.-krantje

"Het Amsterdammertje"-

G E H E I M .

21 September 1949*.

13 SEP. 1949

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan omtrent
de activiteit, door de OPSJ op de swholen aan de dag ge-
legd, worden bericht, dat tot op heden hiervan zo goed als

/~~is niets/k~unnen blijken. De OPSJ kreeg praktisch op geen enkele
school de kans haar activiteit te ontplooien. Een uitzonde-
ring hierop maakt de Kunstnijverheidsschool, alhier, waarov
U reeds meerdere malen gerapporteerd! werd.

Yan bestaande OPSJ-afdelingen en onderafdelingen op de !
scholen is zeker geen sprake. Hetgeen hieromtrent op pagina

;< 12 van "'t A.msterdammert je" d.d. 6-l-'49 staat vermeld, moet
op z'n minst sterk overdreven en aangedikt worden beschouwd.

De eniĝ tfe keer, dat iets van de activiteit der OPSJ
viel waar te nemen, was n*a.v. de militaire lezingen op de !

scholen. (Tide dezerzijds schrijven No. 833 l-7-'48 d.d. '
18-3-'49 en 833 n-7-HB d.d. 23-3-'49 ). :

De gehele inhoud van "t Amst erdammertje" moet niet
"au serieux" genomen worden» De opzet is kinderlijk en het
is onwaarschijnlijk, dat b.v. een student enthousiast over
dit orgaan zou kunnen zijn.

De qualificatie "studentikoos" zou werkelijk te vleiend
voor "i Amsterdammertje" zijn. Einde.



No. 833 r-7-'49. / • ̂  26 September 1949.
Uw schrijven: No. 63148 d.d. 30-6-*-'49 en

No. 65584 d.d. 13-7-'49.
Onderwerp: O.P.S.J. /

/
M f

G E H E I M .

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan omtrent de

te Amsterdam woonachtige commissiei|eden het volgende wor-

den bericht:

Inpas de JONG, geboren te Amsterdam, 17 Juni 1926, is bij

dienst bekend.

De personalia van J. HOVINK konden tot nu toe niet worden

vastgesteld. Ook de personalia van Jo WAGENAA_R en Hans ten

^ HAGE zijn niet bekend.

Met Oor de JONG wordt bedoeld:

r M-- Pprnelis de JONG, geboren in Doorn, 30 Maart 1930, leerling

MTS, v/onende Korte Meerhuizenstraat 16-11 te Amsterdam.

De JONG komt uit een communistisch gezin. Zijn vader Jan

ff/ iL • de JONG, geboren Sloten (N-H), 23 November 1888, van beroep

bouwkundig opzichter, was in Januari 1947 geabonneerd op de

Vrije Katheder. In October 1947 tekende hij in op^de 2e

Obligatielening voor de V/aarheid a f.l$«-. In 1948 v/as hij

ook lid van RWN.

Cor is leerling van de MTS afdeling Bouwkunde, Weg- en vVa—

terbouwkunde. Momenteel is hij bezig met zijn "praktische

jaar". Hij komt niet voor in de politie-administratie.

*
Met Elsje de JONG wordt bedoeld Esther de JONG, geboren te

Parijs, 28 October 1931, bij Uw dienst bekend. Einde.



BEVERWIJK 28 Se:pteml)ep 1949

Ir. 178

Betreft: M.E.I. lordholt te Bever-
wijk en H, Nijdam.

Antwoord op Uw briev
Ur. 4652#Td.d. 21-10-48
Ir. 46522, d.d. 14- 9-49

Vob

3 O SEP.

. laar aanleiding van bovengenoem e~ oneven, onzerzijds
respectievelijk genummerd 61/48 en 178/49, kunnen wij U
het volgende mededelen:

Maria Elisabeth Ida Nordholt, geboren Beverwijk
9-6-30, woonde te Beverwijk,, Zeestraat 42,

Zij was secretaresse van de Afd. Beverwijk van het
A«$,J,V, Volgens Uw bericht zou zij zich hebben doen

y

kennen als een actief lid van de afd. Kennemerland van
van de C»P,N,-mantelorganisatie O,P,S.J. Zij zou actief
werkzaam zijn geweest bij het inzamelen van gelden ten beh
ve van de ©p 9 en 10 Oetober 1948 te Amsterdam gehouden
"Onderwij s-conferentie",

Op 18-3-49 is zij uit Beverwijk afgevoerd naar Haarlem
A* v.d* Goesstraat 34,

Tijdens haar verblijf te Beverwijk is ten aanzien van
haar activiteit voor de O.P.S.J, niets gebleken. Alhier
is van enige activiteit van de Ô P.S.J. als organisatie
niets bekend. Nimmer is van enige activiteit gebleken.

Voor verdere inlichtingen over bedoelde Hordholt ver-
wijzen wij naar onze meldingen Ir, 4, d.d. 11-3-47 en
¥r. J>8, d.d. 20̂ -8-48 (antwoord op Uw schrijven d.d. 11-8-
48, Hr.37514, alsmede naar de melding van de I,D. Velsen,
G 80, d.d. 5 Juni 1948, onzerzijds genummerd 16-48.
Al deze stukken hebben betrekking op haar A.N.J.V. werk.
Haar politieke antecedenten AÈjn door ons gemeld aan de
I»D, Haarlem, nadat zij uit Beverwijk was vertrokken,

Henriëtte Nijdaa is na herhaalde onderzoeken niet te
Beverwijk woonachtig gebleken, zodat wij over haar geen
nadere inlichtingen kunnen verstrekken.

Dezerzijds is niet vastgesteld kunnen worden welke
functies Hordholt en Mjdam in de O,P,S,J, hebten bekleed.



No: 1*f/0023>+1.
Uw schrijven No:
d.d. 29-9-19̂ 8.
Ond.: E.de Kat.

GEHEIM.

se* •

O
i

De politieke oriëntering van Evrout de Kat kon niet
definitief vastgesteld worden.
l Door B*oop Welff (Johannes Jacobus Wolf f, Velsen
*1^«3-1927, Hofmeijerstraat 10, Haarlem.), parlementair
redacteur van"de Waarheid" en bestuurslid vtn meerdere
communistische organisaties.werd Ewout de Kat "progres-
sief " geno«md en werd het bestuur der O.P.S.J. Haarlem
geadviseerd de Kat te verzoeken zijn medewerking te ver-
lenen aan het opbouwwerk van de O.P.S.J., door het geven
van lezingen en verstrekken van inlichtingen omtrent de
graad van progressiviteit van de zich onder zijn hoede
bevindende leerlingen. (Tot nu toe is dit advies niet op-
gevolgd en werd van O.P.S.J zijde geen verder contact met
de Kat gelegd, wel werd bij een toevallig bezoek eifide
19̂ 8 geconstateerd, dat "de Waarheid" tot de lectuur van
de Kat behoorde}.

Van gereformeerde zijde (de Kat behoort tot de Geref.
Kerk, ,zijn vrouw tot de Ned.Herv.) wordt zijn progressi-
viteit" niet ernstig opgevat en meer beschouwd als een
tijdelijke reactie op persoonlijke moeilijkheden. Thans
blijkt dat Ewoat de Kat zitting heeft .genomen in het
"Werkcomité" te Haarlem TerTvoorbereiding van de Wereld-
vrede aidag op j Octobêr^ In dit comité zitten alleen "pro-
fressiefe" mensen, zoals ook in "de Waarheid" werd ifle-
zegd.( Over dit comité voligt een afzonderlijk rapport).

De aandacht blijft op hem gevestigd.
| De personalia zijn: de K a t, Êwout, 10-3«'Ck, Vlis-
singen, Ned*, Ger.K. tekenleraar ^m.Haarlem, gehuwd met
Bakker, Akke, Sneek, l8-8-«08, TTed., N.H. .

Beiden met hun 2 jon&e kinderen wenen Aelbettsberg--
straat 78, Haarlem.

Betreffende de in hetzelfde schrijven bedoelde Lite-
raire Club, wordt een afzonderlijk rapport gezonden.

September

Aan: het Hoofd van de B,V.D.
Javastraat 68.
Vs»»G: r a v e n h a g e .
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«. 2» *•

t* anjnir^oa. ÜJ tr*l In 1949
ter «» *pr»k«* op op d« <¥»F«8&*ria* ven

in hot gftettt wordt fe*t dagblad
g«l«e«iu Alle «9*!siff&*a»* «l|n uitnr.t-li«ct e*or«t««i

E»n tweed* esdewerkar min
ter AAggg. geb€>*<m «e CToMngSa 26 staten*»* 1925,
taroep wlAufldig sévlsw, «ewoon<< fe«*fe«lift* t»

ni»c»fi Cor*lnsta«an 18/a mon«mt«»l «t»»*»** f* Aft***»*
Vonc£mv<3*atr«9t 1f fe»». H13 ie gebor»n uit het im-

W9Ü. l
*« dro£iiïig«n 10 Migufotua 109 S «g

14a uit dit 1m*ili3k nog «en tioohtaï- «eboroa &.1*
te G;wïi)&g»» 9

figuur op d« aeh-fc»rgpoa£ veraoiwen ocde

te ' «-(Jraveiüiefi» t|
attldö liorhaaldslljk aijn kamer ia

t te Groniag«n fesaoiiilttoaay om diwr Mj
mrea a»ör dem me «tol

«en 6-tal por«oödïu M;Q3üHBÖB^ hield dan a«lf een ap
over d« inleidttBdö b»gripp«a raa hot
over het ««0pr0k«Bw w«rd ««a»batteord. H«t

duidelijk, dat de meeste «önwes
lii^öeöot»* ««*•» In *« Marxl»

di« op tiege vergader Ingeii 4* boy«»tooii
w«o fl e man die A« aatik leldd».

Ia het veré"wi3»«B wit öi?oiiiB^»n vs» Piet A*.1S earcwiifjaaB uit $«*iil&g*a re» Pl^t AJllif g
hooft men 'veinlg meer iran 1« elf» S»J»

l*a -fftüÉBCötf dat 4« organisatie ni«t «««r b«tato»t.
7olg*a«»

geboren t« l öaunairüen t
örcep ïfafttoorboüieüae, wonende te fl*oning«a

/ er voorzitter van tt**8"1ï***J ' Jt9****»9*0?***** **?* '
he i ™ T v e«m 4« 0rgaut»i»tie te öwjttinge» opnl«iwne. 4.,'. « j . v .

Het t» wi*»i«kijtti|kr dat R»k«lé l«a«i Tan fe*t A.Ï.JT.T.
geaboiinoona al^a op het blaadj» "Studlg an 9trU
te ai^ni»» r t i « o h ïiiot

wr4»m

1949. " " ^ - - - - -



BX 7386E
Illd/o 3

17 November 49,

UITGEBOET"1

O.P.S.j. en "federatie van
Vooruitstrevende Studentenverenigingen" .

D I l H S T G E H E I M.

Hiermede heb lic de eer Uwe Excellentie te berichten» dat
volgens het maandblad "Studie en Strijd", orgaan van de O.P.S.J.,
deze organisatie en de "Federatie van Vooruitstrevende Studenten-
verenigingen" » beide op 24 September 1949 als lid van de "Inter-
national Union of Students" (I.tT.S.) zijn toegelaten,

HIT HOOFD VAK DE DIENST

Aan 2i«S. de Minister van Onderwies,
Kwxsten en Wetenschappen, /
t. a. v. de Hoogldöestr. Heer Mr. L. Sinthoven.
Mr. H. J. Scholvinck

,
: * s~GRA VBHH& GS .

•



NO.:BX
IIld/o 3
Aan: KARA
Van H.B.

Ond.: I.TJ.S,

Hiermede bericht ik U dat volgens het maandblad "Studie en
Strijd"t orgaan van de O.P.S.J., deze organisatie en de "Federatie
van Vooruitstrevende Studentenverenigingen", belde op S4 Sep-
tember 3,1. als lid van de "International Union of StudefcW*
(I.U.S.) zijn toegelaten*

De "Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen",
wordt gevormd door de Amsterdamse studentenvereniging "Perlolss"
(ca 140 leden) en de "Progressief Democratische Studenten Vereni-
ging" (P.D.S.V.) te Öelft met een vijftigtal leden.

(UI) H.B., 17.11.1949.



NOÏA
Van: KA-H .A.

Op 19-11-49 werd aan Sardine brief No. CÜH/49/259C73862) geschre-
ven en aan Clipper brief no. CAH/49/560(73862), waarin hun werd
medegedeeld, dat de O.P.S.J. en de F.V.S. volgensSSUDl£ *N STRIJD
lid waren geworden van 3e I.U.S., en het aantal leden van
en de P.B.S.V. werd opgegeven.

12-12-49.

&tc



Verbindittgi 1$ Datttfil
A/I «O W50 Q!S*
Onderwerp: Circulaire beti. finanoiè'n der ÜPSJ

(afaohrift)

1 Januari worden ia all» üPSJ gtl«ds*«n de financiën gereor-
ganiaeerd. On het de penningmeesters zo gemakkelijk fcogelijk te
«aken volgen hieronder een aantal schriftelijke richtlijnen die
voor hen van het ellergrootste belang Bi ju. Penningtueeotere, zorg
•r dus voor, dat Jullie desa richtlijnen grondig bestuderen» sorg
•7 tevens voor, dat d« ïiohtlijaen ast fee t gehele bestuur worden
doorgenomen, opdat In ieder gevel ieder bestuurslid behoorlijk op
de hoogte moet eijn van de finacoiSle situatie in zijn afdeling.
Door je aan onderstaande richtlijnen te houden sal onse organi-
satie in staat aijn on de taken waarvoor »i4 in de naaate toekomst
staat, at t snoet s te vervullen.

TOOR DB £SBVXNQ*KS3TB8
Be afdelingen ontvangen per 1 «Jan. 1950 een rekening, waarop ver*
aeld staat het bedrag van ds oude schuld, dat met ds instructeur
is opgemaakt. Voortaan ontvangen ds afd. voor alle materiaal
(b.v. boeken, IU3-brochurea, epaarsegele) een factuur bij dit
materiaal Ingeaioten. Ook ds contributie die over ds volgende
maand verschuldigd is, aal gefactureerd worden.
Attentie! Vsrandsringsn in het ledenaantal moeten voor ds 25e van
iedere maand bij ds secratatia van ds Dagelijkse Leiding binnen
zijn. Bs afd.penningmeester oost dos voor deze dato* met aijn
eeoreteris nazien of sr veranderingen zijn, daar ds afd. anders
belaat wordt voor het oude ledenaantal. De psnaingfflssst r «tost ds
ontvangen faotaur oontroleren en indien sr ists niet klopt (b.v.
ts weinig oateriaal in hst pak, niet opgsnosten veranderingen la
hst ledenaantal enz.) dit direct melden aan ds Landelijke. Penning-
meester, list bezwaren aohteraf kan gssn rekening meer worden ge-
houden! Be factuur wordt na controle opgeborgen in een map of
doos, dis je uitaluiterid hiervoor gebruikt.
Bs a;d.penningmeester oatva&gt «en doorschrijfkasboek plas 2
kwitantie blo ce in duplo. 22e oude kolommenkasbosken wordsn hier-
tegen ingeruild. Ds kwitanties zijn in duplo, degene dis geld
afdraagt aan ds penningasestsr ontvangt de originele kwitantie,
terwijl de penningmeester aelf ds doorslag houdt.
BBLATJGRIJK
Voor isdsr bedrag dat ontvangen wordt, hoe klein ook, moet een
kwitantie uitgeschreven wordsn.
Laat je das nist verleiden om tijdsns drukte geld in ontvangst
te nemen aonder kwitantie af ts «even.
NOGMAALS BELA^GBUK IX
Zorg sr self voor dat js voor isdsr bedreg, hoe kis in ook, dat je
uitbetaalt ssn kwitantie of kaastuk ontvangt.
Zorg er altijd voor ssn kwitantisbloc bij je ts hebben.

KASBOBK
hierin komen uitaluiteud ds ontvangsten sa ds uitgaven. Aan ds
hand van Js duplicaat kwitantie s kan js ds inkomsten boeken, aan
ds hand van ds ontvangen kwitanties of keen t ukken kan Js ds uit-
gaven inboeken. Zie bijv. op ds ssrsts bladz. van het nieuwe
door schrijf kasboek. Est kasboek most dagelijks wordsn bijgehouden,
Eens per maand wordt hst kasboek afgesloten. Het origineel wordt
eruit gescheurd en tegelijk met ds betaling opgestuurd aan ds
Landelijk penningmeester

8 . O . Z *



Aan de doorslag ven de feas staat worden alle kwlta ties en ka«-
atufcJien die hierop geboekt staan bevestigd en dit ia een map
opgeborgen. Het het saldo kasgeld wordt de nieuwe maandrefceniag
geopend,
COHÏKOL8 OF PACÏöafflf

CONÏRXBUÏXB. 2e af d. worden belast voox 90?* vaa de af te reke-
nen contributie
bijv. aantal leden 30, factuur luidt? 90/100x80x/0,15 «ƒ10,80
KESIÏ3J. Be af d. wordt belast voor 80$ van het bestelde aantal
kranten.
bijv. besteld 100 kranten, faotaar luidt 30/100x1003t^,12V9»60
Voor iiet materiaal van het verkoopbureau krijgen de ald. de vol
gende provisies:
Zangbundel f 1,25 provisie / o, 10
speldjes WFDT o, 80 o ,10
I.Ü.B. o,4O o,05'
World Student Nevs o, 40 o, 05
Welt jagend o>25 o, 05
Brochures :
ïMa is the I U S ) ;
ütudenis against öpanisb faaciam ) allen y"o,40, prov. /'),o:i
Wither eduoatio* in tiie "USA )

Vaa boeken bij de OPSJ besteld (via land.
verkoop bureau) Krijgen de af d. 5$ provisie.

Dagelijkse Leide ing/ Financiën

w. g. £. Honaelaar

E 21 E N:
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'4* Ï.H.B.
Jtttwai

a«8pr«kla«, gehouden naar aanleldlRg van
S*t Congres ^Ondtrwija-Tjptd»11 t* Aaaterda*

Seri«lit««v«r:
WaardeKLag bericht i idea

Sa hè* oongrea "Ondörwi^-Vrtd»" te Ajasterdaa had aog
«en beft-prefciag in klei»* ktia« plaat», waar tel;} aa uwe Big
ware a i
4H1TI1 HAR8SBK,

HAÖEL, ge b. 50-8-2?,
ASJOSOT VAN DIJCK, «eb. 13-8-20,

weren.

baetaat

flx» GOHKB1IS W JA»BH, «ft b. 29-4-21,
ÏOM JtADBEH,
«a «t n onb*fc«nd« Belg.
(Zi« roor To» Mada»n rapport c/a no 1218'49 OPSJ dd 28-11-
««.- t«rtu 19).

TTaai de O.P.3.J. i» aaagteloten bij ie Iat«rRatioaal
unien of Stüd«ata, vaa fodd«a keaaalijk aanw«»i« on te
zien hot h«t ooa«T«8 v«iliep.

ïo» Hadd»a begon t» vragen over de polituiw toaetaad
ondar d» Ütreohtee etadastea. Yes Bi^oit; rer,te,L4» e«a ea

** tirHJ dat
Jüi . . , .
een I.t* vereniging i». To« Hadden
ex ook oog progressieve B,K. etudentea
Yaa Bi Jok beveetigde dit* BIJ vertelde
aantal progressieve atadenten «eet getiag waej
ex ook een atttd*Bt»nver»oigittg "Proaetbeüe* ia
dooh deae Ie aooit door de andere oorpora «rkendv
telde, dat deze vereoiging haar ontstaan dankte «aa
feitf dat niet alle «tuderenden Bloh koadea veroorlovea
lid te worden vaa een der eadere «o*pora. "Pronetfeea«"
telt au oa 100 ledea. Hadden vroeg wat ex daa p-tièla» la
"prooetheu»" gedaan werd. Ten Dijok aotwoordde hierop,
dat er geaproicen wordt over cultuur, ea»iek, politiek «i d.
Verder deern hij 002 aede, dat Sa d»«e verenigi^ ook
enkele progreeeieve rigurea aaten.

Vervolgeae vroeg Hadden aan Hagel hoe liet atond «et de
stttöeateaafdeliag van de O.P.S.J. ia ïïtreeht, HaAél pro-
bearde lat aeer aleoht Bagel» niet helemaal te la
dat dit een fiaeoo wa» geworden, maar Itaddea had
al door ea «erkje op dat die «aak ex du» la Utre
aleoht voor etoad.

Voorta infor«eerde Hadden aaar het tff *i»le gaaa vaa
«Syntheaie». Uit deKe vragea bleek «teeda dat Hadden goed
op de hoogte ia vaa wat ex zieh in de etadeateawexlld heeft
alge e pee la en aog afepeelt. De Jager vertelde dat
theele* allerlei Booialiatieche liejeü «eten ea

^*!ll̂ j*;?5TPB!B?r ™ r y^ _," W ̂ *** ^S^^ iBr™ ™ - ^ • - ' - ^ • i " » '• i • ;• ^- " -v . . - . - . — - ,-

a«al« felJ het uitdrukte. Maddea voad
tage.

blij ka n
«aak
zeer



Ver4«r informeerde Madden vaaren In Utrecht eigenlijk
i«a O.P.S.J. mui en ook ««a vereniging "Prometheus". S*
Jager verklaarde, dat "ProMtheus" niet ontstaan was na
da opheffing van "Syntheais", maar eigenlijk ««Hik JA* t
«Syntheais" wan ontstaan. DB O.P.S.J. i* in ütietsht ia
het leven geroepen na het ter aiele gaan van "SyntheaiB*.
Madden kwaa toen met het volgende plant

Ia Utrecht worden enige besprekingen gehouden, waarbij de
progressieve figuren dia «e a kent worden uitgenodigd. Er
wordt voorlopig voor d* studenten ia Utreoht geen vereni-
ging opgericht, dit i* van later zorg. Op dete be»prekingen
zouden voorlopig onderwerpen kunnen worden besprotoen all
bijv. het afgelopen congres "OndarwiJs-Vrede", de 8»Q e.d.
Hadden verklaarde verder, dat op deEe aanier » door een
brede baai* te leggen - oen steeds meer progressieve »tu-
denten aan soa trekken. Bit plan rond algeaene instemaiag.
Verder vroeg Hadden of Utrecht regelaatig oateriaal van

de I.U.S. ontving. Op bit ontkennende antwoord haalde feu
Madden enkele brochures voor dt dog *& deelde deze uit.
Bit warenJ "Students againat Spaniah fasoiaa", "Wither
eduoation in the U.S.A.11, "This ie th« I,U.S." en da bro-
chure "Belief fork of the International Union of Studenta",
Madden vroeg aan Annie Har as e n of aij ook lult een en ander
wilde uitdelen. Zij verstrekte aas dé aanwsmlgen de nuaoers
van "World Student Hewa" vel. 13 SF**3 -1949 ea no. 4-1949*
Nagel vroeg of er ook nog I.U.S.-speldjes aanwsaig waran
en o»k d*»« werden door Annie Harmsen verstrekt < «i* fo*o-
oo p ie).

Bijlage: foto-oopie I.ÏÏ.S.-speldJe



UITTREKSEL

Voor PP Jl?1 Naam .Q..P...S*.<I«.XQrganls.a.t.le!.)

Origineel in QD 246 Naam A.I.*,I.sl.(.Orgajiisati0}

Volgnr Ag.nr. 7.4.5.2.7 Aard van het stuk rapport

Afz ID. Amsterdam. Datum 24~11-494.9

Zoals U bekend, vergaderden in de loop der laatste jaren
verschillende aan de CPN gelieerde organisatie'a in ge-
bouw Spuistraat 262, terwyl voorts het A.N»J.V. er perma-
nent en b.v. de A.B.C, er tydelyk hun zetel hadden.
Omtrent de O.P.S.J. is dezerzyds wel bekend, dat deze
organisatie er blykens een emaille naambordje, bevestigd
aan de straatdöurv op de 2e etage was te bereiken, doch
nimmer werd vernomen, dat aan adres Spuistraat 262(A1dam)
een secretariaat hiervan zetelde.

Het Secretariaat van de afdeling Amsterdam van O.P.S.J.
bevindt zich aan het adres D9_Vjffitenjcade 65' Amsterdam,
waar de U bekende ïryntje Roelfina BULTJE, geb. 7-1-28
te Asd. woont; het secretariaat van, het Hoofdbestuur
der O.P.S.J»(Landelyksecretariaat) bevindt zich aan
het adres Admiralengracht 96' te Amsterdam. Hier woont
de U bekende Lucas de JüïïG-, geb. 17-6-26 te Asd.

V

Uitgetrokken door ±H Afd./Sectie ACS IV/B Datum ^O-t-2-1-949

Op aanwijzing van -B IXI L



Utrecht, 6-7-49
verb. 19. Dat.: 9-7-49
A/2 7H'4-9 OPSJ

Voi.pno./trd*

Aan alle leden van de O.P.S.J.
en alle belangstellenden.

Beste vrienden,
12 4,UU1949Na een jaar van hard werken op onze scholen en colleges, nüjdert aan nu

met rasse schreden het ogenblik,dat we mat vacantie zullen *•• ji . O
offte-^n rap-van een jaar lang hard a tuieren wordt nu binnengehaald in de vj

porten,met goed succes afgelegde examens en overgangen, die in iiluULö"
men aan ons voorbij trekken.

ïiaar ook oogsten wij de resultaten van een jaar OPSJ-werk, sen jaar, waar-
in door de OPSJ in Utrecht verschillende activiteiten aan de dag z i jn gelegd,
t een j aas, waar in aan onj werk nog vele fouten hebben gekleefd, maar in- ieder
geval een jaar, waarin door ons bestuur en door onze werkende laden ontzettend
veel geleerd is op politiek en op organisatorisch gebied.

We gaan met vacant i e, maar we weten, dat er na de vacantie een nieuw
jaar aal beginnan, dat wil zeggen ook een nieuw OPSJ-jaar,Er, voorzien va:n de
•^rvaringan, die we in de afgelopen t i jd hè b b en op gedaan en die ws in de vacan-^ .
v ^ nog zullen opdoen, aullen we in September een OPSJ-jaar beginnen, dat klinM

t een klok, een jaar van activiteit, dat vael beter zal z i jn dein het vorige;.
j zullen een daverend winterprogram in elkaar zettsn, we zullen gezellige !

avonden houden, huiswerkhulp organiseren, voor ontspanning zorgen^studiegroe*- ;
pen in elkaar zetten, ons leden- en abonnee-aantal uitbreiden, ena. enz. nog
veel meer. (Daar hoor je later nog wel van. )

Maar voordat we allemaal met vacantie gaan, l i jkt het ons goed om ncfë een "l
keer bijsen te komen met onze leden en belangstellenden. Niet een grote open— ;
bare vergadering staat er op het programma, ook niet een leden vergadering, JH
waar we diepzinnig gaan filosoferen over onze resultaten en tekort komingen ' j
van het vorige jaar, maar een kleine, gezellige huiskamerbijeenkomst, waar we ;
samen onze vacant i eplannen bespreken, saaen praten over onze plannen voor
September. T»e zullen ook praten over de Wereld Jsugd Federatie en het
festival en congres, dat' de WPDY deze zomer in Boedapest organiseert en
waar ook de OPSJ afgevaardigden heen zendt,

Verder zullen ».e de avond vullen met pianomuziek,declamatie,gramofoon-
•nlaten,aak chocolademelk of limonade drinken, enz.

ze knots-goeis avond vindt plaats; \g 12 Juli 1943, 20 uur bij Ilja ds Mol,

Bando engst raat 34 bis A> Utrecht.
•*'•

Breng zoveel mogelijk vrienden en belangstellenden mee, breng ook ,_*u.z_*i«k- "
instrumenten mee( en enthousiastelingen, die ar op kunnen spel® n), snaar bren^
in de eerste plaats jezelf mee plus stralend humeur.

Zoals jullie eerder weten houdt de OPSJ ook dit jaar wesr haar traditio-
nele zomerkamp, nu gesplitst in twee kampen van een week(wegens de enorme
belangstelling), Dsz e kampen worden gehouden van 16-33 J3n 33-30 Juli in Lhee^m
midden op de. Drentse hei (Opzoeken, ala js je atlas nog niet in de kast habt
gebortgen. )
Deze unieke gelegenheid om kennis te maken met onze vrienden ui-t de andere
afdelingen laat natuurlijk gsen enkele OPSJer voorbijgaan, daarom geven ! ;
jullie je natuurlijk voor zover je dat nog niet gedaan hebt in grote getale'^
Voor f 20, -.heb je dan een hele week plezier in een der mooiste streken van
Nederland. Een dezer dagen zal een bestuurslid nog bij je aan de deur komen
om over het kamp te praten(zorg ervoor, dat je thuis bent, anders belt hij
voor niets). Als je zo enthousiast bent, dat je zolang niet kunt wachtenykan
ie je ook schriftelijk opgeven en wel bij Annie Harmsen, Ie Atjehstr,41 huis/;
Amsterdam Oost, Geef je zo snel mogelijk op.

-



U I T T R E K S E L

Uit : OD 1596 Naam: COMHffHIsTlBCHE ACTIVITEIT i.v.-n. HET

Voor : 02 1121 Naam: ORGANISATIE PROGRESSIEVE STUDEREHDE JEÏÏGD
; ' , (Organisatie)

Ag. rir: 8|312 Afe. : I.D.Etnnen Datum: Feu.»9D

Aard van het stuk: Betreft: Inlichtingen omtrent leerkrachten der middelbare
onderwijsinstellingen»

Be Organisatie van Progressief studerende Jeugd heeft in deze
Gemeente, voor aovep hier bekend, geen leden en het Algemeen Nederlands
Jeugd Verbond toont in deze gemeente in het geheel geen activiteit.

Uitgetr. door: T.G. Op aanwijzing van : B

Datum:

10185 - 51 - 116 2



£9 Maart 50

BX B8E454 TIId/h 3

P I l N S T G E...H E I M
Protest Amsterdams 30ho»
lieren Vrede s-Comité,

Met dankzegging voor de verleende inzage moge ik ü
hierbij weder het door het Amsterdams Scholieren Vredea-
Comité1 aan Z.E. de Minster van Justitie gericht protest*
schrijven doen toekomen, welk schrijven door II aan een
mijner ambtenaren ter kennisneming werd verstrekt

Het Hoofd van de Dienst
.; namens deze:

Aan de Heer Mjr* J.P»G. Goossen J|g |U van Loeie
Bbofd Bureau Kabinet afdeling Politie
van het Ministerie van Justitie
Haamweg 47
te *s-^ "R A. T l K ..H A G l.



N O T A .

AAN: B III
VAN: C 10

Betr.: Amsterdams Scholieren Vredes-
Comité

Bijlage ontving HC van Mr GOOSSEN, het
protest van de"Vereniging van Democratische Juristen"
volgt nog.

Bijlage s.v.p. retour na inzage aan
Mr GOOSSEN.

18/3-50

/)



BÜ B82454 Tlid/h 3
l UITGEBOEKT 29 Maart 50

D I B N S T. Q I S . H
Protest Amsterdams Scho-
lieren Vredes-Comite.

Met dankzegging voor de verleende inzage,moge ik Ü
hierbij weder het door het Amsterdams Scholieren Vredes-
Gomltl aan Z«l. de Minster van Justitie gericht protest-
schrijven doem toekomen, welk schrijven door t) aan een
mijner ambtenaren ter kennisneming werd verstrekt.,

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

Aan de Heer Mr* J.P»G. Goossen
Hoofd Bureau Kabinet afdeling Politie
van het Ministerie van Justitie
Haamweg 47
te 's-Q H A T l N H A O B *

•L l, Losra



UITTREKSEL

Uu s Oö 1790 N. Naam: 3TRÜCTUÜS CPJS EN MANTELQHCÏAÏilSATIBS- MS HAAO,

Voor • OD 1121 0 Naam: ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD
(ORGANISATIE).

Ag. nr: 89554 Afz. : IB Den Haag, Datum : 1 9- /- ̂ 0 .

Aard van het stuk: Vrs^snlijat ba tref f oude g&fyav&sa CPH-niistrici; Dan

Uitgetr. door: LJ. Op aanwijzing van: B III

Datum: 1.6.1

^ I01«5 - 51 - 116 2



iO. Waar en onder welke benaming is in dit C.P.F,-district de overeen-
komstige vorm van organisatie gevestigd v/d ondergenoemde organisa-
ties?

Organisaties: ! Plaats van
i vestiging: Juiste benaming Korte aanduiding

v/d gewestelijke
activiteit der org

1. A.I-T.«T.?.,
(districten):

2. O.P.S.J.,
(departementen):

3. A.B.C.,
(districten):

4. N.V.B .,
(gewestelijke con-
tactcommissies):

Den iiaag

Den Haag

Ben Haag

Den Haag.

Den Kaag

Nea.Jeuga
Verbond, distr.
Den Plaag
Org .v. Pr og. 3tud|. Gering
Jeugd, al'd.
Den Haag

(lering. Ondersteunt
alia "acties v.d.CPN

Bond v. Soc.Zsng- &
L'uziek Vf-.ronî .ngen
(districten; geen distr.besturen
bekend; waarschijnlijk per distr.
één vertegenwoordiger in het ÏÏB)

Arbeiders Bond
voor Cultuur

lied.Vrouwen .Be-
weging, af d.
Den Haag

3ond v.Soc.üang
en ï,;uaiekver.
in Nederland,
af d. Den Ilaag

Enkele filmavonden
per jaar

u
Gering. Onderstent
alxe acties v.cl.CPN

Verleent medewerking
op C»P.N.-bijeenkom-
sten.

11. Welke is de
~" districten,

samenstelling
departementen

van de besturen der door U sub 10 vermelde
en/of gewesten?

Hamen & voor-
namen

A. N. J. V.
>; BORD3WIJK,

i-aulus Jo-
hannes

>' BSiïKSLDSR,
Dirk

B RIDDïïH, &e-
r ar d Johan
van de

x<- BBUKBL,- Jo-
hannes Jaco-
bus .." ' ' - •

VEBN, Louis
vaa

< WB STEK VEL J,
Everdina KUH
berta

Ï/ILDE, Johar
na Petronel-
la oLa.

G-eboorte-
-datumj -plaats

3-3-24
i

22-6-23

8-5-29

23-1-13

20-8-26

12-12-21

.14-8-27

'Haag

'Haag

' Kaag

'Haag •

' Haag

'Haag

'Haag

Beroep

instru-
mentma-
ker

boek-
drukker

kleer-
maker

t v po gr.

metaaj.-
bewerke

arciii-
varedée

weefste

i

Woon-
plaats:

1 Haag

'Haag

'Kaag

'Haag

'Haag
r

'Haag

r ' Kaag

Best.functie,evt«LidC'. ,"?
be2old.& bijz. Ja, neer

of onze-

voorzitter

se er e t ar .1 s

2e voorai'cter

bestuurder

bestuurder

bestuurster

besTJuurstar

kei
Ja

Ja

Gö'/e
ven
dat ,
v c. r.'
1947

1947

Ja 1948

i

Ja

Ja

Ja

Ja

1949

1949

1949

1949

l

3. O
1

-



-*i. v vjo-e, «-i» v «w w TIJ-» > -,- - ,j *»Rns

,ien & voor-j

O.P.S,J.
PBAAG, Gerrit
Jan van

VsLDS.Paulus
van de

.v • . ' • ' •
ROEST, loulfl,.
Leonardus ,^f

Hen-dr Iku8^7'

.A.B.C.
mTif^TUTVrf^'i/T TV
Tjj^/XVX' *-l (T i O Jx f

Paulus Johan-
nes

LïïEUWE, Julea
s

'^KROMMEÏJHO'SK
Hermanusfv', ..;

y .; ' *,,*', >

.N.V.B.
ff HOG3HES , Anna
Gornelia Jaap
je, geil. m. -: \, W. i' ,""'-

KC03RT3,Blsina
Hillechiena,
geh.m.KBSKlM,
II. J. £

':,IULD3R, Anna
Gatharina,
gehuvd inet
r' 1RT,H.C.van

B.V.50C.2.6.
M. Vereniging

(.STAAS, Jan

/lBÏÏ"SK, Johan
van

ItSi/
* ' - ï•t,',."^}' \ i j !

t <l " * *

t

11*6-27 'Haag jöfiWf* !ffi&a6

26-3-53, I«eWeii
PO /'«^.S

0.5-5̂ 31 «Haag
*

ïiaiBlf*: * _
•

^t^it
i

stud.
*

> i
j v _
r ^

t Haag

'Haag

3-.3-.24v, ' Haag '|lil«tr«H 'Haag
f p $%]*£-' '•' mdntïfta-

• 'fe*'*",..
7-1-13 A 'dam ööürna'-

.

15-1-94 Schie-
r -j dam

>4-lrl4 AHatt

> ' • . • - .

?8-8-04 Borger

>?&&•• '

> 9^4-07 'Haag
P r iv?»./^

";_."1-"'̂ r'""'

llat

>eh.ange

JÏIrM^^1^»' ev*(

j - j . - - '^ ---• --.i... . ,.- ../-.f-J.
J&>aeenv -da^*
$£ OÖZ. |7ölKf%

"••" " irooraitter ! Ja 1948i | ^
,t ,j

saoretaria < ? 1948
• • • s ' - i ' ' .

penningmeeater ; ? ' 1949 " , .,
. ; . . . ' • • •

- ' . ; ' •.

. i
i

» . •» *̂. r- >wbeatuufier - j a xy?u
, . ' i . '

THaag

' -''

bestuurder Ja j 1950 ^- • - m
ï'Haag baaliaurder j Ja j 1950

' ' • . * .

. . . ^

' . ' " ' . -

f vpörzitatèr

- i

BOhder 'Haag aaereta-eeaae

Bonder 'Haag

j

» ,

29-4-18 'Haag - fcL^atru-
;° P <£'W;_ • JDiei&'tBi».

>9«5-22 'Haag (fcantoQ]
N4* * '

i ;
X JOHG,Cornalia

de
2^-8-l| ' Haag { alae-

i •
1

- i . ' -

'Haag

$ 'Haag

i
Hjïo-moijt.1 Haag

: • '• ' 1

i •
i-

' ' • ,-x . ,. ï

t. -"""

. : • • , - . • ; '

l

~* J . ' ' ' • • i " ' ,

t

. i • •

'•' . ;:: '

beatuurstèr >

• ' ' c

irooriSltter

"•' , - . ' • '

v '• '•' •' *l /"t f* /\a ( 1950;.,

ji

Ja j 1950

1 .' .' - ,.
j

1
.
1949

•i • i1 . - . .v .i A^• - J g
» - -j:

' <\
Ja j 1947

* i '

aeoretari»
...A . ...

! " -

«Ta Ï1947, '
'. , v

i . '
penningmeeater ? ,1947^ i

i .
" • ' • [ "' . . '

• . , • • - ' • •

i
i

:' - N K
-'• j 9.*

4 ,

•J

' I

*



RSFPOKT van EB
voor B.

Kr. : 1045

Betr.: gadelegeerden van de O.P.S.J.
naar I.U.S. congres in Praag.

-:jJ

vertegenwoordigers van de O.P.S.J. naar het
studentencongres in Praag zijn afgevaardigd:
Clara M JONG- (lid GJP.N. [ff» "J */

Marie Henriêtte AÜIffifiS, S d S L
OLIVLafi.

laatste twee gaan als waarnemers.

KB, 8-8-1950.



a o t l t i •

Aft&S KA-RA
Van: H.B»
Ho. j B«0744 n.a.v. rapport van KB aan B. 80744 z.lEo*

Illd/h 3

Haar werd vernomen, werd door de O,P.S.J, een
delegatie naar het I «U. S.-congres te Praag gezonden,
bestaande uit de volgende personen;

Maria Benriette; geb. 20.5.1989 te
Amsterdam, wonende te Amsterdam,

Allda; geb, 84.10.1955 te Amsterdam,
wonende te Amsterdam.

Cl ara; geb. 33,2.1933 te Parijs, wonen-
de te Amsterdam.

Johannes Franoiscus; geb. a.S.1925 te
Amsterdam, wonende te Amsterdam*

V/im; geb. 20.4.1935 te Ambt. Hardenberg,
wonende te Amsterdam.

1. DAMMIRS

2. DHÜKK2R

S. DS JOHG

4. OLÏVI^

5, VINCKWÖLLER

De onder l en 4 genoemden gaan als "waarnemers".

(III). H. B»
18 Augustus 1950



NOTA
Van: KA-R.A.

Op 22-8-50 werd aan SARDINE brief No. CEH/50/292(90744) en
aan CLIPPER brief No. CAH/50/527(90744) geschreven, waarin
hun de inhoud van rapport 90744 dd. 18-8-50 werd medegedeeld,

7-9-50, H.



UITTREKSEL

Uit : OD 921

Voor: QI> -i-| 21

Ag.nr: 93197

Naam: lEÏBRHJWÏIONAI. ÜNION OF STÜDESTS

Naam: ORÉAHISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE
JEUGD.

Afz. : bekent r.d.of f ic»Ts3.perdatum: 13-9-50
dienst.

Aard van het stuk: fotocopie betr»rtHeu$s Exekutivkoffiitee des intern.Studenten-
verbandes.

Heues Exgkatiffcomitee de a internat» Studentenverbaadca.

P rag, 2£» August /0ID/*- Am 22. d. trat der neu« «Rat
des ISVB zu seiner eraten S itzung zusammen, auf der die
Waal des neuen Bxetutirkomitees vo 11 zo gen wurde. Der Rat
nahm den Antrag Berlinguers an, angesiohts der waehsenden
Bedeutung dea 13? das Exekutivfcomitee zu erweitern. B s
wurde beschloaaen, die Zahl der Mitglieder auf 23 und
die Zahl der Stellvertreter des Vorsitaenden auf 6 zu
erhöhen, aowie feraer vier Sekretare zu wahlen. Zum Vor-
aitzenden wurde der, Tschechoslowake Ing. Joaef örohmanj
wiedergewahlt. Die Itteugewahlten Stellvertreter des Vor-
sitzenden sind: Alegcandr Scheljepin (Sowjetunion) ,
Halatead Holman (US'jL) , Jan. Tsohen (China), Stanley Jen-
kins (England), und M. Q-uevara (Kuba) . E in Platz wurde
flir den Representanten des "Nationalverbandes der fran-
zösischen Studentoasohaft" freigelasaen, wenn sieh diese
Organisation für den Eintritt in den 137 entschlieasen
aollte. Zum Greneralaekretar wurde Giovanni Berlinguer
(Itallen) wiedergewahlt.
Die Platze der vier Sekretare sind wie folgt besetzt*
Hoel Abbels (Australiën) , Susehela Madiman (Indien),
Bernard Beraanu (Rumënien) , und Gennadi^ Fominw (Sowjet-
unioa) *
Zu» Kassier wurde Jarèslaw Ladosz (Polen) gewahl t. Weitere
Mitgliodor des Exekutivkomiteea sindl Helmann (DDH),
Kan Buk (Korea), Echeverria (Equador) , Szabo (TJngarn),
Vorges (Martinique) , De M aio (Brasilien) , Georgiewa (Bul-
garien), Azcarate (Demokr.Spanien), Ekbatani (Iran) und
De Jong (Holland).
lm Pinanzausschuss sind Tertreter Viet-Sams, Sohottlandst
Ungarna, Prankreieüia, und der CSR. Am 23 August, dem
letzten Kongresatag, steil t aich das neue Exekutivkomitee
dem Kongresa bei einer Plenarsitzung vor.

Uitgetr, door:

Datum:

$> 40061 - '49

rde

16r10-50

Op aanwijzing-van: B III d



UITTREKSEL

Uit : PD gf30 Naam: SMULDERS, P.H.A.

Voor:OD 1121 Naam: CUP.SeJ. (Organisatie)

Ag.nr: 93394 Afz- : Ii$. Utrecht . datum: 19-9-50»

Aard van het stuk: Betreft Peter Smulders.

- A E S C H H I F T -

Petrus Hendricms Antonius SMULDERS (19-8-24) is momenteel
werkloos. Het laatst was hij werkzaam "bij *Pegasusw te
Amsterdam* Hij vertelde dat hij nergens op gang kon komen
omdat hij alleen getuigschriften had van "De Waarheid%
de E.V.c. en "Pegasus*, Zijn vrouw deelde mede dat men
nu getuigschriften voor hem zou "maken". Smulders studeerde
tevens aan de ?e faculteit te Amsterdam» maar in deze
studie aiet hij niet veel meer want hij is er van over-
tuigd dat, wanneer straks de grote omzwaai komt, hij
tot het intellectuele kadermoet behoren om wat te kun-
nen zijn* Volgens hem geeft het dan niets dat hij aan de
politieke faculteit heeft gestudeerd» Smulders is in het
bezit van het einddiploma koloniale landbouwschool
Wageningen. Hij voelt er echter niets voor 04 naar Indo-

nesië te gaan. Het is zijn plan om een andere studierich-
ting te kiezen*

Smulders is tevens afgedankt als voorzitter van de
O.P.S.J, Als opvolger komt in aanmerking Kar-1 Andreas
WIIH (21-1-28). Deze doet het_echter niet daar hij
staatloos is, WITH is 16*1*., tamelijk bang om, gezien zijn
staatloosheid» in het openbaar te gaan optreden* WITH
zit in de 1-ederatie van progressieve studentenverenigingen.

Uitgetr, door: j]j Op aanwijzing van: B IIld.

Datum: 9—ULO—5o*

40061 - '49



UITTREKSEL

Uit :QD 1136 Naam: 0.P.S.J. Vergaderingen.

Voor :QD 1121 Naam: B.P.S.J. Organisatie.

Ag.nr: 98558 Afz. . Verbinding No. 12 ' s Hage Damm. 2_2_51

Aard van het stuk: versiag v.d.O.P.S.J. bijeenkomst te Den Haag, Hof van Holland,Wagenstr.44-

Na de pauze tracht VAN PRAAG naar voren, dat de 0.P.S.J.in de laat-
ste twee jaar drie maal zo sterk geworden is, als "bij de oprichting,
terwijl het aantal abonnefceaterie-aan het "blad "Studie en Strijd" ver-
dubbeld is.

Uitgetr. door: EV Op aanwijzing van: B III d

Datum: 2-2-51

40060 - '49



Organisatie
van Progressieve
Studerende Jeugd
Secr. Admiralengracht .961, Amsterdam

Z.J

URGENTIE PROGRAM

J

Prijs 15 cent

Onderstaande verlangens en eisen ter
verdediging en vernieuwing van het
Nederlandse Onderwijs zijn in de loop
van het jaar 1948 bediscussieerd op
een aantal vergaderingen, die door de
Organisatie van Progressieve Stude-
rende Jeugd tot dit doel waren belegd.
Op 9 en 10 October 1948 riep de
O.P.S.J. een grote Onderwijs Confe-
rentie bijeen, waar zij een Ontwerp
Urgentie Program voorlegde aan drie-
honderd scholieren, studenten, kunst-
studerenden en onderwijskrachten.
De Conferentie plaatste zich in een
resolutie achter dit Ontwerp en droeg
het Hoofdbestuur der O.P.S.J. op,
hieruit en uit de vele wijzigingen en
aanvullingen die werden voorgesteld'
een definitief Urgentie Program op
te stellen.



URGENTIE PROGRAM

O.P.S.J
De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd consta-
teert met.bezorgdheid een steeds groter wordende afbrok-
keling van het Openbaar Onderwijs in Nederland. De Orga-
nisatie stelt hieronder maatregelen voor ter leniging van de
o n m i d d e l l i j k e nood op het gebied van hét onderwijs,
dat zij beschouwt als een der belangrijkste peilers van de
Nederlandse Cultuur.

HOOFDSTUK I

Meer Leraren — Meer Onderwijzers!
Ter opheffing van het tekort aan onderwijzers en leraren
stelt de O.P.S.J. de volgende maatregelen voor:
a. Algemene salarisverhoging voor onderwijzers en leraren.
b. Beschikbaar stellen van beurzen en studietoelagen voor

leerlingen van Kweekscholen vóór onderwijzers.
c. Algehele vrijstelling van militaire dienst voor onderwij-

zers, leraren en kwekelingen. Onmiddellijke terugtrekking
van als militair in Indonesië vertoevende onderwijs-
krachten.

d. Het openen van de mogelijkheid tot het geven van een
vaste aanstelling aan gehuwde vrouwen, die bij het on-
derwijs werkzaam zijn. Vernietiging van de plannen ge-
huwde onderwijzeressen en leraressen te ontslaan.

Scholen — Geen Kazernes!
Om tf voorzien in het enorme tekort aan scholen stelt de
O.P.S.J. voor:
Het opstellen en uitvoeren van een uitgebreid bouwpro-
gramma van scholen met gymnastieklokalen. Het op grote
schaal uitbreiden van bestaande schoolgebouwen. Stopzet-
ting van de bouw van kazernes, café's enz.

O

HOOFDSTUK II

ULO - HBS - MTS - GYMNASIUM
De O.P.S.J. is van mening, dat het Uitgebreid Lager, Mid-
delbaar, Middelbaar Technisch en Voorbereidend Hoger
Onderwijs in Nederland op tal van punten verouderd is.
Het stelt daarom een programma van 'Democratisering en
Vernieuwing voor, dat o.a. de volgende punten bevat:
a. De organisatie stelt vast, dat het voor een belangrijk

gedeelte afhangt van de financiële situatie van de ouders
of een kind na de lagere school nóg onderwijs zal ge-
nieten. De O.P.S.J. is van oordeel, dat iedere jongen of
meisje, o n a f h a n k e l ij k van zijn financiële situatie,
in de gelegenheid moet zijn om verder te leren. Zij stelt
daarom voor studietoelagen ter beschikking te stellen
aan leerlingen van het Uitgebreid Lager, Middelbaar en
Voorbereidend Hoger Onderwijs, die de leeftijd van
veertien jaar bereikt hebben en voldoende aanleg blijken
te bézïtten, vast te stellen o.a. door middel van een kos-
teloos psychp-technisch onderzoek.

b. Beperking van de leer- en examenstof teneinde de hoe-
veelheid huiswerk, speciaal voor-leerlingen van de ho-
gere klassen, te verminderen en het huiswerkloze week-
end, b.v. twee maal per maand, mogelijk te maken,

. Daarnaast is het streven van de O.P.S.J. gericht op de
instelling van een nieuwe, doelmatiger, dagindeling: des
ochtends naar school en des middags werken onder lei-
ding van het onderwijzend personeel, waardoor het huis-
werk drastisch verminderd wordt.

c. Splitsen van de vakken in k e r n v a k k e n (verplicht)
en k e u z e v a k k e n (bijvakken), uit welke laatste de
leerling een keuze mag doen, die overeenkomt met zijn
aanleg en belangstelling,

d. Vernieuwing van leerboeken die op school gebruikt wor-
den, die de geschiedenis en. aardrijkskunde behandelen
in het bijzonder. Invoering van wetenschappelijk verant-
woorde leerboeken, door de beste auteurs geschreven.

e. Instellen van gezondheidszorg op scholen voor Uitge-
breid Lager, Middelbaar, Middelbaar Technisch en Voor-
bereidend Hoger Onderwijs. In kleinere plaatsen en op
het platteland stichten .van streek- en provinciale ge-
zondheidsdiensten en coördinatie van b'estaande diensten.
Jaarlijkse kosteloze doorlichting op tuberculose van alle
schoolkinderen en onderwijskrachten.



f. Meer Gemeente-sportvelden voor de leerlingen van het
Uitgebreid Lager en Middelbaar Onderwijs. Organiseren
van gratis zwemlessen voor alle schoolkinderen.

g. Invoeren van speciale schooldiploma's, die toegang geven
tot concerten, toneelvoorstellingen, musea enz. tegen sterk
gereduceerde prijs. Bevordering van schoolconcerten.

h. Wettelijke maatregelen om de scholen voor Middelbaar
Technisch Onderwijs in handen te stellen van Rijk en
Gemeente. Sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle
inrichtingen voor Middelbaar Technisch Onderwijs in
verband met de grote behoefte aan middelbaar technisch
kader in 'Nederland.

HOOFDSTUK III

HOOFDSTUK VI

b.

Avondonderwijs
a. Wettelijke maatregelen om de scholen van het Avond-

onderwijs te stellen in handen van Rijk en Gemeente.
Sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle inrichtin-
gen voor Avondonderwijs in verband met de grote sociale
behoefte aan dit onderwijs.

HOOFDSTUK IV

Kwekelingen

Schippersonderwijs

o

a. Beschikbaar stellen van beurzen voor leerlingen van
Kweekscholen voor Onderwijzer.

b. Kweekschool-opleiding moet gebracht worden van vier
op vijf jaar en vo 1 1 e d i g e bevoegdheid geven, ook
voor aanstelling tot hoofdonderwijzer.

c. Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep
van onderwijzeres bij het Kleuteronderwijs. (Invoeren
Staatsexamen). Meer -coördinatie bij de opleiding aan
de Kweekscholen voor Kleuteronderwijs. Toezicht op de
plaatselijke „cursussen" voor Kleuteronderwijs,

HOOFDSTUK V

A
/

U

a. Algemene leerplichtwet voor schipperskinderen. Ophef-
fing van het „verkorte leerplan".

b. Inrichten van een voldoende aantal internaten en scholen
voor schipperskinderen. Scheppen van de mogelijkheid
tot verdere studie voor schipperskinderen,.

\

(J

Studenten
Ter bevordering en democratisering van het Universitair
Onderwijs stelt de O.P.S.J. de volgende maatregelen'voor:
a. Vernietiging van de plannen tot v e r h o g i n g van de

collegegelden. Invoering van een sterk progressieve col-
legegeldregeling met ruime marge voor gratis studie.

b. Uitbreiding van het stelsel van beurzen en studietoelagen,
vooral van Gemeente- en Rijkswege.

c. Bevorderen van het stichten van studentenhuizen. Om
in de onmiddellijke tekorten te voorzien toewijzing van
kamers aan ;studënten en groepen van studenten van
gemeente- en rijkswege.
Wettelijk toezicht ,op kamerhuur voor studenten, vooral
in plaatsen waar groot gebrek aan kamers is (Delft).

d. Bevorderen van (het stichten van) commissies voor ar-
beidsbemiddeling, die in samenwerking met de Gewes-
telijke Arbeidsbureaux studenten kunnen helpen aan be-
trekkingen, die hun studie zo weinig mogelijk schaden.

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

f. Handhaving van de Gemeentelijke Status van de Am-
sterdamse Universiteit.

g. Uitstel van de militaire dienst voor studenten, teneinde
hen in de gelegenheid te stellen binnen een bepaalde,
door de Senaat vast te stellen tijd, hun- studie te vol-
tooien.

h. Democratisering van de Universiteit door het tot stand
brengen van nauw contact tussen studenten' en hoog-
leraren.

HOOFDSTUK VII

• Kunstenaars
Ter voorziening in de financiële noodtoestand waarin vele
jonge kunststuderenden zich bevinden, stelt de Organisatie
de volgende maatregelen voor:
a. Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep.



b. Iedereen met aanleg moet ongeacht zijn financiële moge-
lijkheden m staat gesteld worden te'studeren. Daarom
eist de O,P.S.J. het instellen- van _een sterk progressie%e
college- en schoolgeldregeling pp conservatoria, acade-
iine s en kunstmjverheidscholenvrnet een ruime marge^voor
gratis studie. '• ,,." - '

c. Uitbreiding \n h'et* stelsel van'beurzen en studietoe-
lagen, vooral van.gemeente'.en rijkswege,

d. Invoeren van diploma's, die-toegang geven tot alle kunst -
' uitingen op een. bepaald gebied (b.v. concerten of ten-

toonstellingen) en die gratis /téf'-t beschikking gesteld
worden aan jonge kunstenaars, die .opgeleid -worden voor
zulk een gebied.(b.v. musicus, beeldend kunstenaar enz.).

e. Het vernieuwen van leermethoderi'^en''exameneisen bij
alle takken van kunstonderwijs. ' - ' _ ~-

f'. Het stimuleren van, kunstuitingen dopri.middéi van het
uitloven van premies en prijzen! ook(, voor, jonge (nog
sttiderende)iv kunstenaars in net^bijro'rfder' 'door Rijk en
Gemeente. Beschikbaar stellen van tent'oo'hstellm'gsruim-
ten: " ••,«• , '*. - / ' - 4 j 'T-' 'r-

1
g. Het stichten- van 'een'ballet-opleiding van • gemeente- of

rijkswege. . • ' _ ' , ' / • * " . ' ' ,

h. Het'kweken^van begrip, en belangstelling bij de school-
* jeugd voor de diverse kunstuitingen- en -kunststromingen

in en buiten ons land (zie Hoofdstuk II, suty-'g),, \' ' i - ' i * ^„ '*

V . - ' ',„ HOÓE'DÖTJUK VIII

Openbare scKool-'~*'Schcüol.voor. allen"!* ~i ^ ,
De OijP.SJ.j, beschouwt het onderwijs als een iaak van.de
gemeenschap, vënvefpt 'de scheiding van""'scholieren."naar
godsdienstige of ^politieke, overtuiging',van'; dé ouders en_stelt •
ziek op het'standpunt1 van hef ;Operibaar"Onderwijs,
De O.P.S.J. eist ,volstrekte (gelijkstelling van-Openbaar en
Bijeonder -Onderwijs, ' '

O U

O

RESOLUTIE
•v

De conferentie van .Studerende Jeugd, op uitnodiging van
de O.P.S.J, op 9 en 10 October te Amsterdam bijeen, spreekt
zijn verontrusting uit over de toestand, waarin het Neder-
landse Onderwijs op het ogenblik verkeert.
Gezien het belang van het Nederlandse Onderwijs voor de
Nederlandse jeugd en voor de toekomst van onze' nationale
cultuur en wetenschap, dringt de conferentie er bij 'de rege-
ring op aan voor" het jaar 1949 een groter bedrag aan 's Rijks
schatkist te onttrekken, dan thans is geraamd en'verzoekt
de regering tot wijziging van'de reeds ingediende ontwerp-
begroting over te gaan. Speciaal dient zorg te ̂ worden ge-
dragen voor de gelijkberechtiging van het Openbaar Onder-
wijs, ten opzichte van het.Bijzonder Onderwijs.
De conferentie'van ,Studerende Jeu'gd is van mening, dat het
urgentieprogram van de O.P.S.J, constructieve richtlijnen
biedt, die bij verwezenlijking een belangrijke bijdrage kun-
nen vormen voor het herstel en' vernieuwing van het Neder-
landse Onderwijs. .
Onmisbaar is hierbij de inspanning -van de Studerende Jeugd,
die zich in dienst zal moeten stellen van de»vej:dediging en
ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs in het algemeen
en het Openbaar Onderwijs in'het bijzonder.

Met het program naar de' Minister
Óp 25 November 1948 heeft-de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen -een. delegatie van vijf leden van
de O.P.S.J. in .audiëntie ontvangen;1 die dobr de Onderwijs
Conferentie van 9 en 10 October gekozen was,om het
Urgentie Program -aan de regering te overhandigen.
De delegatie lichtte het Program -toe aan de hand van de
discussies, die op de Conferentie gevoerd waren. De Minister
zegde toe het Program te bestuderen en aan verschillende
punten 'ervan aandacht te schenken.



MIHISfBRIE VASf
BIHNSSLAIBSE ZAKEN

Ho,t BXK96782

Ufld.s O.P.S.J.

Illd/h 3

's-^ravenhage, 16 Hovember 1950

Yolgens het maandblad "Stadia en Strijd»* van Octo-
ber 1950» is ®r te Santpoort 0en afdaling opgericht ran
de O.P.S.J..

Ik moge U veraoeken mij te willen doen mededelen
wat ïï bekend is omtrent deae nieuwe afdeling en ait
hoeveel leden dese beataat. ïevena aal ik gaarne worden
ingelicht omtrent de personalia» politieke gezindheid
en verder van belang airjnde gegevens betref f eSPt Se
bestuursleden.

JL
Aan de Heer
C ^mi«3aris van Politie

HSÏ HDOPD 7AH DB DIMST
namens deae:

fef l» VOTi i:;;,,,.

7 S i S S 5.



MINISfBSIE VAUT
BISSESU.ED3B ZAKEN

hu.; 3 96782

Ond,; O.P.S.J.

Illd/ïi 2 rappe!

Ontv. beyr:

Rappet

'a-Gravennage, 7 Juli 1951

Éi u ..''-//«
71) *I E I S f G E H B I M

moge ik u mi^n sohri^ven no. 96782» dd
6 NoTember 1951 in herinnering brengen.

Een spoedige beantwoording aal door mij aeer
op prijs gesteld worden.

Aan de Heer
Commissaris van Gemeentepolitie
te
V e l s e n.

HBI HOOFD ?M DE DIENST
namens de se:.

k

ff



VERBINDING No^O ^ .^

Ho. .1788. 4\\ll>
X x

Uw schrijven no. 99973,
dd. 15-1-51.

Ondsrwerp: O.P.S.J.

27 Februari 1951.

In antwoord op uw terzijde vermeld schrijven heb
ik de eer U te berichten, dat tot op heden alhier geen
afdeling van de O.P.S.J. is opgericht. —

De plannen hiertoe bestaan blijkbaar wel, doch
men heeft moeilijkheden met het verkrijgen van contacten
onder de leerlingen van de middelbare-scholen en de hogere
school alhier, aldus een uitlating van Jan SCHÜRINK (1M--1-31

O



A.zzr
M O T I T I.JE

VAN KB

AAK HB

No.: 2533

Betr.: O.P.S.J.

•'•"J . ; •' f'

1951

ï

Ter voldoening aan het verzoek, gesteld in
Uw notitie d.d. 5-5-1951-No. 108433, deel ik U mede, dat pogin
in het werk gesteld worden informaties te verkrijgen in O.P.S.
kringen.

én
Jl.

KB, 17 Mei 1951
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MINISTERIE VAN
ETKlTEWLAïïDSE ZAKEN

Ho.t B 110351
III/c g

Onderu?,! rappel

September 1951

D I B H p TG I,M

Hiermede moge Ik U mijn achri^en no. 110351 dd.
2 Juni 1951 in herinnering brengen.

Hen spoedige beantwoording zal zeer op prijs worden
gesteld. ^^r,„™,,

HET HOOFD YAN Dl DIENST
namens dez«:

de Heer
Hoofdcommissaris Yan Gemeentepolitie f .G. Crabbendam.

H A A R L E M
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AFSCHRIFT

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhag*, 2 Juni 1951

No.t HX 110351

Ond.: O.P,S.J.

Illd/h 6

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

Blijkens berichten in het O.P.S.J.-orgaan
"Studie en Strijd" zal op 10 Juni 1951 op de
voetbalvelden aan de Kruislaan te Amsterdam
«en "Studie en Strijd-Landdag" worden gehouden.

Deze landdag, waarvoor een bont programma
van sport, muziek, dans-en voordrachtskunst
is samengesteld, zal de afs/luiting vormen van
het O.P.S.J.-viermaandenplan.

Ik moge U verzoeken mij alles te berichten,
wat U omtrent deze landdag bekend werd of mocht
worden benevens welk aandeel de O.P.S.J.-afdeling
resp.Dan Haag, Rotterdam, Haarlem en Hilversum
hierin had.

Tevens zou ik het op prijs stellen te vernemen hoe
momenteel de algemene situatie in de O.P.S.J.-afde-
ling te Uwent is.Mijnbelangstelling gaat in het bij-
zonder uit naar ds door de afdeling behaalde resul-
taten in bovengenoemd plan.

1s-Gravenhago

Rotterdam

Haarlem

Hilversum

HET HOOFD VAN DE DIENST

namens deze:

w. g. L.L.van Laere.



MINISTBEIS VA!
BINNENLANDSE ÜAKEN

3X

Ond.:

111550

O.P.S.J.

Ontv. bew:

J'appel :.

• " • t w oer d :

Z17"'r s^Gravenhage, 16 Juni 1951

D I B H
j UÏÏGEBÖEKT
è i a E ii £ i a

IIId/h33Tolg9ns een berioht In "De Waarheid* dd. 30.5.1951 werd op
26 en 27 Mei 1951 te Zwollerkerspel «en O.P.S.J. -kamp gehouden,
waaraan door afdelingen van de O.P.S.J. uit het Noorden en het Oos-
ten van ons land werd deelgenomen.

Tijdens dit kamp werd o. m. bekend gemaakt, dat te Uwen t een
afdeling van voornoemde organiaatie is opgericht.

Ik moge 0 verzoeken mij In kennis te willen doen stellen
met de volledige personalia en politieke antecedenten van de
bestuursleden, alsmede met de verder van belang zijnde gegevens
betreffende deze nieuwe afdeling.

an de Heer
Commissaris van Gemeentepolitie
te
L e e u w a r d e n .

HET HOOFD VAN DE
namens deze:

G.
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MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

Rappel

Antw0ord :

No.:

Ó..4.J

BX 111665

O.P.S.J.

Illd/h 3
V E R T R O U W E L I J K

Volgens het O.F.S.J*-orgaan "Studie en Strijd" van
Mei 19^1 ia te Uwent op 5 Mei 1951 *an "groot gemaskerd
bevrijdingsfeest voor aoholieren" gehouden. Kort na dit
feeat zou een 0.P.S.J.-afdeling zijn opgericht.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten,
wat U hieromtrent bekend is. Mijn byaondere belangstelling
ga&t o.m. uit naar de omvang van de afdeling en de volle-
dige personalia en politieke antecedenten van de beatuura-
leden*

Aan de Heer
Xorpaohef van Gemeentepolitie
te
F •> o g a/d Z a a n .

HBÏ HDOF33 VAN DE DIENST
namens dezes

'J. G.



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging iri
te vullen).

A F G E D A A N v/
J

Afd./Sect.: Dat.: PuA

Interne/amwijzingen A C D.

C D. Dat.: Par.:

.A,-

? tv'

l Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

*

'

t^, t^, jut-, ise<--> J •, / ,
•& 1^-eL*. >U_.

tr-h t-C .̂ Jb— f l- 1 1 l (?L J' / / / b f> 7 [l X / J-~ 1 1 1 6 6

n nk/a.

) 33630 - '50



Verbinding': 31
Ho. 1583.

Antw.sdhr.d. d. 21 Juni 1951.
No. 111667.

12 juli 1951

Onderweg: Ver t rouwe lij!
1t

ACDj
Met "betrekking tot Uw terzijde vermelde brief heb ik

de eer U te berichten, dat dezerzijds tot op heden niets
is gebleken van het bestaan van een O.P.S.J.-afdeling in
deze gemeente*
"einde*.

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

> s-Gr r a v e n h a g e«



MINISTERIE V AH
BIRHENLA5D3E ZAE5H

Ho, t 111667

O.P.S.J.

's-Grarenhage, 31 Juni 1951

Illd/h 3
In net 0.P.S.J,-orgaan "Studie en Strijd11 yan jMei 1951

wordt medegedeeld» dat te Apeldoorn een tweetal leqan yan de
O.P.3.J., 52 handtekeningen verzamelden onder de oproep yan de
«ereldyredeeraad *

Ik moge 0 yerseeken ̂ iJ te willen doen beriohten of hieruit
mag worden geconcludeerd, dat te Uwent een O,F«S.J*-«fdeling
zou bestaan, in beyeatigend geyal ontvang ik gaarne inlichtin-
gen tarzake.

Aan de Beer
Cosattiesarls yan Gemeentepolitie
t*
A p e l d o o r n .

HET HDOPD VAN BS DIENST
namen» des*s

.



•l'atv. bc.v.-:

Rappel

BI55BSÏJUIDSS ZAKKH Antwoo^ //—j^%»a^yavtnMgff 20 Juïli 1951
MIHIStiaïS VAN Antwoord : //

X 111667

Ond.» O.P.S.J. V E H Ï E O ï ï W B L I J K

Illd/h 3
In het 0.P.S.J.-orgaan. "Studie en Strijd" van Mei

1951 wordt melding gemaakt van de"oude ervaren" afdeling
Deventer, welke in het kader van de vredeaaotie voor een
paot tussen de Grote Vijf in 44n week 250 handtekeningen

• veraamelde.

Ik moge U verzoeken mij omtrent het bovenstaande wel
te willen doen inlichten.

Aan de Heer J HET HOOFD V AH Dl DIENST
Commissaris van Gemeentepolitie IA namens desei
te f

< D e v e n t e r * 'ÏÏL.

J. G. Crabbendarr.



Verbinding nr.46. Vertrouwelijk. 2„7»1951.
Fr.3991. «
Onderwerp : O.P.S.J. J
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar.
Waardering bericht: zeer betrouwbaar*

l

Naar':aanleidijzg van Uw schrijven d.d. 20 Ju-
ni j.l. nr. 111667, houdende een verzoek om
inlichtingen omtrent de afdeling Deventer van
de O.P.S.J., welke in het 0.P.S.J,-orgaan
"Studie en Strijd" van Mei 1951 wordt vermeld
in verband met de door die afdeling verzamelde
handtekeningen voor de vredesactie, heb ik de

\Ji eer U te berichten, dat voor zover hier ia kun-
\n blijken, een dergelijke afdeling te dezer
\atede niet bestaat. Zeer waarschijnlijk wordt
hier de plaatselijke afdeling van het A.H.J.V.
bedoeld, welke zich inderdaad zeer voor de vre-
desactie inspant. !

Einde.,.x:. £.. f 3 6-3
O/./li,

4JUU195H

. /



treft:

c
Antwoord op: -
Schrijven 11125CJ/C

Als antwoord op(uw bovenaangehaald
schrijven, heb ik de eer U het volgende
te berichten:

• Omstreeks April 1951 werd te Leeuwar-
den een afdeling van de O.P.S.J. opgericht.

Als voorlopig bestuur werd gekozen:
rius de Boer, geboren te Leeuwarden,

14-8-1929, wonejïde Wissesdwinger l te Leeu-
warden, voorzittf,̂ ;

se van der Plëag, geboren te Leeuwarden,
3-10-1924, wonende Ibisstraat 32 te Leeu--

''Vjlt*'
O

&* de Boer was ia 1949 2,e voorzitter
van de af d. Leeuwarden van het A.N. J.V.
Hij ondertekende, evenals E. van der Ploeg
op 21-12-1949 een protestschrijven van het
A.I,J.V. . In O'Ctober 1949 maakte hij deel
uit van het Jeugdcemiite' voor de Vrede, waar
hij de O.P.S.Jt vertegenwoordigde.

R. van der Ploeg colporteert af en toe
met het blad "Jeugd". In 1950 bezocht hij
dikwijls de vergaderingen van het A.BT.J.V.
doch d.e la^sjj* tigd wordt hij daar niet
meer £4&!É|lj£(j£'

1)0*sÉÏp@liiLg Leeuwarden van de O.P.S.J.
zou uitĵ |pi:e-d«a T&^s^taan, volgens een vrij
goed iT^elichte bron.

..Leeuwarden, 3-7-1951.



I. No

VERTROUWELIJK.
' /

28JUNM951

ACB/ //*///
Antwoord op: Uw schrijven, dd« 4 Juni 1951» Wo. 1103/1-

\J'&*S£T*I~^*£~£-*<- «-»

Onderwerp; B-P-S-J.

Met betrekking tot Uw "bovenvermeld schrijven, bericht
ik U, dat hier omtrent de op 10 Juni 1951» op de voetbalvel-
den aan de Kruislaan te Amsterdam gehouden "Studie en gtrijd
Landdag" niets is bekend geworden, k'ok is niet kunnen blij-
ken, of de afd. Hilversum van de 0 « P * S * J « aan deze "Studie
en St rijd-landdag" medewerking heeft verleend.

Van de algemene situa^tie in de O-B' S. J » , afd« Hilver-
sum, is weinig bekend.

Van enige aotie naar buiten,
noemde organisatie, ook in verband
bedoelde 0'P« S« J«-viermaandenplan,

in welke vorm ook, van ge-
met het in Uw schrijven
werd hier niets bemerkt.

\
Hilversum, 25 Juni 1951•



Vertrouwelijk.

.19-7-51.
Hr.G.397/30-4.

Bericht op schrijveni NP.96782 dd. 16-

23 JUU 19S1

ACD/
In verband met nevenvermeld schrijven wordt bericht

dat alhier omtrent 6e oprichting - of van enige activi-
teit van een afdeling van de O.P.S.J» tot nu toe niets
is gebleken.

ïïinde.



I.D.No.712.
Vertrouwelijk, j

Ond

1 = A Jwfet 'N IE l O -
trouvelijk.jj\~

*'• O.P.S.J. [DATffr.-^
PAR:V^ JULI 1951

_ _ _ _ _ - -
In antwoord op Uw "brief Ko. 1103551,d.d,4 Juni 1951,wordt

"bericht,dat van enige activiteit van de O.P.S.J, te Rotter-
dam geen sprake is»

De organisatie voert een zeer noodlijdend "bestaan en hoe
wel,op papier,de O.P.S.J.-afd,Rotterdam,nog steeds circa 35
leden telt,is van enig verenigingsleven geen sprake.

Omtrent de resultaten,behaald in het 4-nfeandenplan,zijn
geen gegevens "bekendjdoch aangenomen mag yorden,dat zij van
zo minieme aard zijn,dat hieromtrent wel/niets gepubliceerd
aal worden. (EINDE) /

Aan S.V.D.

/rj t *



I".B.. - 40/'51

NO:111665 ' '̂
.,,- Onderwerp: O. P. S. J.

27 Juli 1951

Y3RTROU,Y3LIJK

• Naar aanleiding var. Uw schrijven van 20 Juli 1951,no. 111665,
betreffende bovengenoemd onderwerp,heb ik de eer U te berich-
ten, dat het raij-nog niet bekend v/as, dat er hier een O.P.S.J.
afdeling is opgericht.Ik zal dit nog trachten te v/eten te ko<
men.Dat dit ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest zou
geschied,lijkt mij nonsens -0n zal v/el een soort propagandast'
t sijn.In het comité,dat deze feestdag arganiseerde,zit geen
enkele comiaunist,terwi jl de communis t enen de communistische
jeugd in het IjS'gemeen niet aan het feest hebben meegedaan.In-
derdaad is er gemaskerd feest met bal door scholieren gehou-
den,uitgaand van bovengenoemd comité.Ik ben er steeds bij ge-
weest,maar deze deelnemende jeugd,heeft gehost en gedanst,
doch ook maar niet in het minst Q^T&T onderwerpen gesproken,
als hier in het geding v/orden gebracht. Over de opgerichte af-
deling????, hoort u van mij nog nader.

142..

.' O/. /Z.JL

ACD<



No.:

Geheim.

O In antwoord op uw
nevenvermeld schrijven dd. 15 Ja-
nuari 1951 heb ik de eer U mede te
delen, dat tot op heden alhier
niets is gebleken omtrent de op-
richting v a n e e n (nieuwe) afdeling

de O.P.S.J".

Zaandam, 28 Augustus
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Be r.J D.S.O.PBBICLES
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Af.n».
Y«or

Op 9 October k$am de Marxistische werkgroep
van de D.S.O.Periolea bijeen. Opkomst aan stieine 20 «enten t
waaronder 4 of f? nieuwe leden. Dit jaar zal het; "coamwiiatieel:
manifest" van EIRI en BBGSLS behandeld worden.

Base avond voerde practifch alleen G1L&IJ3RQH
het woord. Do Inleider v:or de volgend® keer ia Henk NIJtUB.
10 Ootobert beatuuravergadering. Behalve da gewone bezigheden
kwam hier o. a* ter sprake, dat er bij de OPSJ plaoaen bestaan
om eventueel in samenwerking met Pericles een M Beweging fejg
beaoheralRg van cultuur" in het leven te roeden, ter beharti-
ging van de belangen van Kwiat, Onderwijs en Katuurbeaoherming/
Waarschijnlijk sal deze beweging deoonatratiea op touw zetten,
Vardar bestaan er bij het Vredes-comité plannen om d® komende
winter 10 lessingen te organiaeren, welke door intellectuelen
gehouden aullen moeten worden. Ben zekere Guido VAN SüCHïSLBS
is de organisator hiervan. )e lezingen zullen betrekking
moeten hebben op d© divaras isoeilijkheden in -de verachillend'
lagen van de bevolking»

KB, 17 October 1951



I.D. Wo. : 1377.
DIENSTGEHEIM.

Betr.i " K « A « R » n (O.P.S.J.)'.

Hierbij wordt, in afschrift, een exemplaar
^toegezonden van "KA R " , het mededelingenblad van de

/?"Organisatie Progressief Studerende Jeugd", aï'-d". Rotterdam.
EIHSE. •

Aan : B.V.D.

IK
.; \^
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WERELDJEUGDDAG.

10 Nov. 1945*-
10 Nov. 1951.

.6 jaar W.J1.D.J. ja. Kam deze dag, herdenken ia een feestdag en geen
gewone, deze. dag, vieren 80 inill. jongeren feest omdat zij de eenheid
vonden en zich" niet door Amerikaanse ijzergordijnen laten scheiden,
wat het Wereldjeugd-festival wel bewezen heeft. Daarom heeft onze or-
ganisatie ifl samenwerking niet het A.N.J.V. e.a. besloten om een enor-
me feestavond te organiseren* Deze avond zal volkomen in het teken
van internationale solidariteit staan. Wij brengen jullie dan ook een
programma waar pit in zit en na afloop'gaan we dansen, geef je dus op
en neem je vrienden mee.
De toegangsprijs is F.-.50 en het wordt gehouden in de zalen van het
Doofstommeninstituut voor de rechtermaasoever en in het Zuidervolks-
huis voor de linkermaasoever toegang F. -.30.

20 Oct. is er weer een belangrijke Studiegroep waar je een heleboel
van kunt leren voor je ontwikkeling.
27 Oot. een inleiding door een bestuurder van de N.J.N, over natuur-
schoon bij Koops in de Rauwenhoffstraat 28, om 8 uur.

Natuurlijk hebben alle leden wel eens van de befaamde beroemde en be-
ruchte O.P.S.J. kampen gehoord. Zo'n kamp gaan we weer houden op
2-3-4 November a.s. in de Holl* Rading.
Natuurlijk komt Rotterdam weer met z'n beroemde handbal ploeg op de
proppen. Een machtige bonte avond een pracht van een nachtwandeling
en een niet te vergeten kampvuur staan weer op het programma.
Geef je zo spoedig mogelijk op bij Puck.

30 Oct ie er oen belangrijke avond die weer in het teken van het ge-
houden Festival in Berlijn staat. We beginnen om 8 uur in gebouw de
Vereniging, Heemraadssingel 265*
Op deze avond spreekt o.a. een lid van het Festival scholJa-en comité
en enige Rott. scholieren.
Scholieren van kweek en M.T.S. zijn hiervoor uitgenodigd.
Ook kun je er een kleine maar waardevolle tentoonstelling bezichtigen.
Dus Dinsdag allen present "in gebouw de Vereniging.
Breng medescholieren mee naar deze belangrijke avond 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

HANNIE SCHAFT HERDENKING 25 NOV.
Wie bij Bloemendaal de duinen intrekt ziet reeds van verre een een-

- voudig -



voudig houten kruis staan. *»/
Dit kruis geeft de plek aan, waar'Neerlands duinen, die
jonge helden een laatste rustplaats vinden, die in de
strijd tegen fascistische overweldigers hun leven lieten.
In hun strijd voor de vrijheid tegen oorlog, zijn zij ten
nauwste verbonden met de jeugd van nu.
Hannie Schaft, Piet van Staveren, Raijmonde Dien, Niek de
Pater één verlangen, élnwil VREDE.
Duizenden Jongens en meisjes zullen dit jaar weer naar
Bloemendaal gaan om Hannie Schaft te herdenken en de oor-
logsdrijvers te verzekeren dat de strijd van Hannie Schaft
voortgezet wordt, tot dat hun idialen verwezelijkt zijn.
Samen met de jeugd uit de bedrijven zullen wij naar Bloeraen-
daal gaan.

Zondag 25 Nov. per bus naar Bloemendaal F. 3.50 per persoon.
Het geld kan gespaard worden want spnarkaarten zijn aanwe-
zig bij de secr.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-p

Bij onze penningmeester zijn nog verkrijgbaar
de nieuwste World.Student News over het s~\, I.U.S". - speldjes,V.F.D.Y-speldges ^

e.d. meer.

Door:. een' :gakge. raiboji l i'd wordt een flinke duim
om'' t e lift en. gevraagd. •-



Verbinding 54
xo.it( + *W/
VERTROUWELIJK
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UOEC. 1951V

16 Juni 1951, van

ACD|
ad "met het Schrijven, no.

99973, d.d. 15 JanUari 1951 en no. 111350, d.d.
et Ministerie van Binnen-

landse Zaken, houdende het verzoek om inlich-
tingen aangaande O.P.S.J., kan het volgende
worden vermeld;
Te dezer stede bestaat een afdeling van de
O.P.S.J.. Deze afdeling telt tien leden.
Als bestuurslid is bekend :
Johan Berend POLgO, v geboren 20-5-29 te Gronin-
gen, wonende alhier. Deze persoon is bij Uw
dienst bekend.
Verdere namen van leden of bestuurleden zijn
nog niet bekend.
VarTenige activiteit is totdusver niets geble-
ken. Ook niet op de Middelbare- en MULO-se ho-
len.
In geen enkel opzicht bestaat er samenwerking
tussen de O.P.S.J. en het A»N.J.V..

- orgaan n STUDIE en SÏHIJD " wgpét alhier
praktisch niet gelezen, althans-trit orgaan is
tot op heden nergens gesignaleerd kunnen wor-
den.
De aandacht van no. 54 blijft gevestigd op de
0. P. S* J.. Mocht hieromtrent iets naders bekend
worden, dan zal dit worden gerapporteerd. Einde

o
11 1951.
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IUCAS BE JOÏfö
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Verbinding: 19 Batum: 18-12-51
/2 no 1250'51 OPSJ
nderwerp: Verslag van het kamermuziekconcert, gehouden

onder auspiciën van de International Union
of Students op 16-12-51 in het Oranjehuis te
Utrecht.

Deze bijeenkomst werd te Utrecht geheel voorbereid en
eigenlijk: gehouden door de plaatselijke afdeling van de
Organisatie van Progressief Studerende Jeugd (O.P.S.J . ) ,
waarvan het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: HANS VA8 MABBK (28-4-32),
Secretaris: HEKB1IK JOHAÏf WliUSM MARIA VAH SEEK (27-7-30),
Penning».: JOHAN HBMBSIK WILLBM GïffilSTIAAH VAN HSBK( 4-6-33)
Beide laatstgenoemden zijn broers en wonen J.S. Baehstraat
58 te Utrecht* Be penningmeester, J. H. W. Oh. van Beek» had
de grote zaal van het M0ranjehuis"gehuurd (zaalcapaciteit
plffl 400 personen). In Utrecht varen enkele reelamebiljetten
verschenen, waarin deze avond werd aangekondigd als een
avond van de I, U. S.

Be zaal werd ten 19.30 uur opengesteld. Bij de ingang
waren plaatsbewijzen verkrijgbaar tegen 60 et per stuk.
Ten 20.10 uur waren plm 125 personen aanwezig, waarvan
er nog ongeveer 25 kinderen waren» die op de lagere aohool
thuis hoorden* Verder waren er een aantal oudere personen,
kennelijk geen scholieren zijnde, en de rest bestond alt
jeugd van diverse pluimage, dooh Utrechtse studenten waren
practisch niet aunweaig. In de aaal waren enige oude
reclameplaten aangebracht» zoals "International Student
Week 10-17 Hov* 1950", MPaix, Peaoe, i^HJ?*-* (wat de af-
korting M, H, P, betekent is niet duidelijk)* "World ïouth
Bay for Peaoe", en "Zonder Uw medewerking loopt de zaak
vast". j

Om 20-15 uur werd de avond geopend, vwrm. door Vtta Mam u
Na een welkomstwoord hield hij een korte toe-

spraak, waarin hij de manifestatie van het Wereld je ugd-
festival te Berlijn memoreerde, waar jonge me nae n van alle
mogelijke standen met elkaar gesproken hadden en elkaar
trachtten te begrijpen. Bit is zeer nuttig voor het bevor-
deren van de wereldvrede* Spreker hoopte dat ook in Neder-
land spoedig een festival voor de jeugd gehouden aou wor-
den en zeide dat er dan waarschijnlijk een kamp aou worden
ingericht, doch positieve gegevens kon hij nog niet ver-
strekken . Verder sprak hij over de muziekstukken die deze
avond ten gehore gebracht souden worden en eeide o. m. dat
het spelen van composities uit zes verschillende landen
de internationale sfeer met zich bracht en dat als zodanig
deze avond ook een bijdrage voor het behoud van de Vrede
was. Meerdere keren beklemtoonde spreker dat het streven
van de I.U.S. voornamelijk was het bereiken van een vrede
tussen de Grote Vijf. Hij deelde zijn gehoor mede, dat
"bijna" een der bestuursleden van de IUS op deze Utrechtse
avond was geweest, nl. Paolo Peaetti. Beze vertoefde al. in
Nederland en had het plan gehad tëTÜEomea, dooh moest plot-
seling weer weg. Hij, Pezetti, stuurde nu een bericht aan

-2-



da vergadering, hetwelk spreker voorlas en dat naast het
overbrengen van zi^n groten enige algemeenheden inhield,
80*10 "auccea bij het w*rkM, eto.

Uitvoerig ging spreker bij zijn betoog voor de vrede en
tegen het nationaal soóiölisa*, fasoisaie «a ooriog«d3?ijv*a
ia op de toestanden, soals deae volgen* hea zich nu no« IA
Italië voordeden, waar nog leerboeken uit 4e tijd van Ma,»-
aolini met faaciatigphe tendenzen in gebruik waren, terwijl
tevene faeoieiische gebruiken ia ere weiden gehouden. Tel*
leerling"11 hadden met medeweten der onderwijs*** d* B e leer-
middelen verbrand en «en brief daarowr aan de altti»t*r «*-
aohieveu aet het ve-raoelc m in het bes i t van ^goed*1» leer-
middelen te worden geateia, Ue deslwitreffende mini8t»r had
klaarbli^k«li|fc een foutieve inatellia*1 «B *tH«tél preol*»
f*XJ|̂  boe ton, die " - * —«»-- - •- • ^ -
fo| «teede aittwn di* I*Bïlitt£#n na
helpea uiöfa Hut 4i«*tat«n ft«i 1*3?*»*B. Ook In

w*«.
vafi

IJK gJTOOt

4l.i*

d*»* *v0nd. ii|

de
In Stdtrlaad heer a t voltes spxetóir afb*a*te
door de aohald v*n d« are«eiiD« 31* t«

«au de cöltuiuf beet eed t tö te vt#l «14 voei »
uitgeeft. Eeniedei aoet ziek «T«f«£ «f bij

'

«p«l«a
«ei

De vervolgen» gespeelde omaitkatuklcen werden g***
vooral Dr. ^ebliog en Stotlia oogstten V*«l bijTal.

, BoemeeiMie of Hongaarse li*4J«*, Bî  jmut 4 T«m b*t
~ i («i* bijiegf) a*i 2ïï.

voo» -«i vri|fe*id 7«a het ïoo]
ia de tild dat Bijn land doo* het

bloemen ««R* Ben «lotwoord w*ïd ai*t
fi^dem» de paais* waien boekje« «t ti|dwli^^*ente

tigeK, o.a. "World Student S«waH (prii* ff at(
/ 7,*}* MM blad «l«r «r v«tt»^ ui* *H É*èlfl
den aich hierop. Voort» laflea ty H 21 anforgetabl*

IenJ* talsn, zowel üngale ala Bu»ai»oh, W3tttdie
en

De had een »eoi rtifltig verloop,

Bijlage: programma
iavulettoofc IUS.

\i
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. D, VÓof ;....f?

uit goede brom werd vernomen, dat op 10-1*1952
door Pericles een contact-vergadering met de Q»P.S,J*

• zou worden' gehouden ten kuize Tan Gathrian KRIE33LS -
, p.a. Smitstraat 18 III t©- Amsterdam,

KB, 24 Jonuari 1952

VOOR ACTIE



No.14/10917*

Uw schrijven No, 110351
dd, 4,6,51.
Ond.: 0»P«S«J«

0A /JLZ. -

3 1 JAN 1952

Betreffende de deela8̂ têe: van de afdeling Haarlem van de
aan de "Studie en Strijd-Landdag" te Amsterdam,gehouden op 10
Juni 1951,kan het volgende verden medegedeeld:
van de OPSJ* Haarlem werd op het Landdagterrein slechts gesigna-
leerd: Willem Marinus WinterinlcJ3.9.28. Van verdere deelname
door OPSJ.ers uit Haarlem is niets gebleken.

De activiteit van de OPSJ. Haarlem in het afgelopen jaar
is zeer gering geweest. De enige dezerzijds geconstateerde ac-
tie in 1951 betrof het uitgeven van eem pamflet op 23*4.51 bij
het aangaan van de Rijkskweekschool te Haarlem,in welk pamflet
werd opgewekt tot bezoek aan een op 23.4*51 in het kader van de
"Week van Trede en Vriendschap met de Sowjet Unie" georganiseer-
de openbare Lezingavond (G-errit van Praag over: "Onderwijs in
de Sowjet Unie"),

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

4 29 Jaauari 1952,

Aan het Hoofd van de B.V.D.
Javastraat 68.
D e n H a a g .
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A/2 no 386'52 OPSJ
Betreft: Organisatie van Progressief Studerende

te utrecht.

C

Gebleken is, dat te Utrecht, waar de afdeling van de
Organisatie van Progressief Studerende Jeugd (OPSJ) zeer
klein is, en weinig of geen activiteit ontwikkelt, thans
toch getracht wordt, nieuwe leden voor de OPSJ aan te
werven.

Bemiddeling hiertoe wordt verleend door de bekende
^{communist Drs COEKE1IS DE JAGEE, geb. te Den Burg 29-4-21,

wonende Kanaalweg 120 te Utrecht, die dan eventuele ge-
gadigden doorstuurt naar:

j/ \Jj|gEifi„nrfy4H-,r4QEJ[l. ge,boren te Amsterdam 30-7-28, wonende
" ̂ a e u i r e c h t , WiIlem Barentszstraat 86. Van Loen studeert
/ sinds 1950 aan de EijksjinJ-v^isiiai^jteUtrecht in de

veterinaire wetenscharjTpImT'lïij isnïëT^ÏÏr5 een erkende
studentenvereniging te Utrecht aangesloten en belijdt
volgens eigen opgave geen geloof. In de bevolkings-
registers van Utrecht komt zijn naam niet voor. Zi jn
vader is handelsagent in de papierwarenbranche en woont
Stalinlaan 62 te Amsterdam.

ïn de registers van de Politie te Utrecht kwam de naam
van bedoelde Van Loen tot dusverre niet voor.

GEZIEN:

L



"Verbinding ;
Ons kenmerk ;
Onderwerp ; .bijeenkomst van de "ü.ï.d.O . ".

Datum van ontvangstbericht j
V/aar d er ing berioiit j
Betrouwbaarheid berichtgever;
Onciernotaen actie :

dewerkende instantie :

15 April 1952
zeer goed
zeer betrouwbaar

Woensdagavond, 2 April 1952, zjua er op
een adres in de, Stuiverstraat te Eindhoven (ver-
moedelijk bij de weduwe Schoonbeek"- &ILS, van, Jpj

"Wilheltaiiia, geb. 16.9,03, welbekend - ) een
bTJë"ënkoiast zi^n gehouaen van de "ü.ï .Ü.J." van
hoven.

Het is de eerste keer, da"b wij definitief vat
op die beweging "O.P.S.J." kunnen krijgen, ir is
reeds contact met die groep gelegd en zo oat een
verslag van die bijeenkomst
mijn bezit komt.

zeer vermoedelijk in

O
" e i A d e " .



Verbinding t
Onskenmerk ;
Onderwerp J

67
S39/52
O.P.S.J.

Datum van ontvangstbericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht
'i'evens bericht gezonden aan
i/ie ö ewe rke na e i as t ant i e s
Ondernomen actie

2 Mei 1952.
zeer betrouwbaar^-
zeer goed. *
de heer

Van betrouwbare z i jde wordt aan mijn dienst het vol-
gende gemeld. ~

l;e 0.P.ü.J.-groep in Kiriditoven is in wording.Br hebben zich
tot heden slechts vijf personen aangemeld; onder 'deze zijn:

* Oiga,Matorschka,idjüa van den liuiiÉLÊJih.Êrg,geboden ^e l/en
Haag 29-9'~T9T5TcTócTiirër vëü'^^TVafrüëR'RïïTJlZZÏÏÏÏZrsï, voorzitter van
de G.P.K.af d ; ï ï indhoven, - ,vonence Boernaveiaan- 47 <fc£wUrtf(welbekend);

* Den jongeman genaamdjAfkOjjichoonbee_k,geboren te Kindhoven
4-3-1936,wonende Ötuiverstraar27 tJSSSS^zooo. van Johanna,Wiihei-

mina v a n G j . Is,geboren te Breda 16-9-1903, weciuwe van Bernard Schoon-!-
b e ek (wèTtféke nd J.

Kr z i jn nog drie jongelui bij,wier- namen niet bekend zi jn ,
doch van wie blijkt,dat hun ouders lid z i jn van de P.y.d.A.I/eze
drie jongelieden zijrr'nijst communistisch gezind,doch peilen,in hoe-
verre de O.P.S.J. ai of"niet een manteiorganisatie van de C,P.M.is .

In de eerste bijeenkomst vroegen de 0,P,S.J.ers,o-f deze or-
ganisatie een mantelorganisatie van de C.P.Ü.was.Hmerop antwoordde
t,raadslid varJ'Voor Vrede en Welvaart" tAndries Bakker,geboren te
öneek 25-7-l900(weibekend)van niet.Ue jongen zei hierop,dat hij al
eens in een O.P.S.J.kamp geweest was en dat bij terugkomst op zi jn
school iedereen hem uitgelachen had.^eif .uad hij ook bemerkt,dat de
kampleider niemand minder was dan een redacteur van"De Waarheid",
en die za l , a ldus_de jongeman,toch wel communist zijn.

l/e 0.P.ö.J.groep w i iele meer horen over het vredeswerk van de
partij"¥oor Vrede en Weivaart",waarbij in de discussie de politiek
onomy/onóen ge intro duo e e rei dienöe te worden. i /e 0.P.ö.J.groep belooft
nog niet veel goeds voor de C,P .H. te Kindhoven.

Liet de jongen, clie in een O.P.S.J. kamp is geweest ,wordt ver-
moedel i jk b e d o e l d *

^ Piet er Ovejre^m^ geboren te Wieringen 16-2-1934, scholier op
Lo r (Bnt z"Tr j c e urnTihi e r, god sd i e nst geen, zoon vanjP^Jer Overeem,

geboren te Alkmaar 7-9-1907,van beroep hoofd cU-r lïutsschooX aan de -
Pioralaan te Kindnoven,gehuv;ö metjKlisabeth Groen!and,geboren te
Schoor! 29-3-1909,wonende te Kindhoven Péiateurlaan 44.C^ie mijn
schrijven d.d.2-10-1951 no 310/51 in verband met Uw bericht no 11-
5556 van 10-9-1951.
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Betr.t O.P.S.J» TB EINDHOVEN»

Typ.D.

L i)

Uit goede "bron werd vernomen, dat de 0,P.S,J, te Eindhoven zeer ao-

/Olga

^ i/- ƒ" 3

I l tief is. Het meest progressieve en enthousiaste lid i^/Olga

l ï V j I l T O I Z B H B E H G , de dochter van het bekende sohoolhoofd*

Lezingen en scholingen georganiseerd en men tracht zo veel mogelijk

jongelui te-animeren. Vergadert vaak ten hiize van Mevr»
X ' /̂ Ü tPte Eindhoven. > ï> y. 7 y

o KB, 5 Juli 1952 J
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