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Verslag van het eerste congres van d
van progressieve .Studerende Jeugd", gehouden op 27, '
28 en 29 December 1948 te Amsterdam. "

J De op enings zitting werd gehouden op 27 December 1948 in ge-»
|bouw '*De Leeuw", Valkenburgerstraat 149 te Amsterdam.
e zaal, welke plaats biedt aan ongeveer 150 personen, was

jversierd met d enne gr oen, enk el e Nederlandse vlaggen, foto 's
van groepen arbeiders en spandoeken met diverse leuzen zo-r
als b* v, ''Scholen, geen kazernes" , "Studeren,. Strijd en, Overwin-
nen1', "Jeugd, Onderwijs, Vrede", "Geen leugens inde leerboeken"1
en "Staakt het vuren, troepen terug".

In de omgeving van het gebouw werd niet gecolporteerd of op
andere wijze propaganda voor deze bijeenkomst gemaakt.In.de
zaal werden urgentieprogramma's en speldjes verkocht t

Aanwezig waren ongeveer 60 personen, allen van jeugdige leef-
tijd (van 13 tot ten hoogste 20 jaar) , waarvan ongeveer 60%
'jongens. Eveneens was l militair in uniform (7e. reg.inf *)
aanwezig, welke tijdens de zitting in het presidium van het
congres werd - gekozen. .

Te ongeveer 17|45 uur werd de bijeenkomst met een woord van
welkom geopend,, door Joop de WOLE*? ( Jdhan grej erik Joop
WOLFF. geboren 14 Maart 1927 te Velsen, wonend e :• Hof meyerstraat
10 te Haarlem) .Na dit openingswoord werd op zeer snelle wij
ze een commissie en een congres-presidium, bij acclamatie be=
noemd.Het tempo was van <3ien aard dat geen namen genoteerd
konden word en. Daarna werd de zitting verdaagd tot 19,30 uur,

Bij de heropening van de zitting te ongeveer 19.45 uur, door
een, onbekend gebleven meisje, waren aanwezig ongeveer 110 per-
s onen, waar onder een viertal oudere personen, waarschijnlijk
leraren. _

•

Allereerst werd een twee/binnengekomen telegrammen, een van
™ »e3?t en ,een van de Wereldfederatie van Democrati-

sche JeugdT, voorgelezen. De inhoud van bè|den was ongeveer ge-
lijkluidend en bevatte een gelukwens voor het welslagen van
dit congres_prevens werd nog vermeld dat' de bedoelde- 'Wereld-
Téderatie van Democratische Jeugd het plan heeft om in Sep-r
tember 194°̂  in Boedapest een congres te houd enjTevens werd
"nog speciaal weiicum ge"bstëST~de voorzitter van het A.ïT.J.V.
(opgemerkt dient te ?jorden dat Marcus Bakker'hiet werd ge- -
zien) .Hierna werd het woord gegeven aan voornoemde Joop de
Wolf f.

Spreker memoreerde het oprichten van̂ O.P.S.J.en de reden
van oprichting. Hij legde. hièKbij sterk de nadruk op de gro-
te rol die de studerende jeugd gespeeld had in het verzet.
Hij herinnerde -aan diverse schoolst akingen o. a. ook e'e'n om-
dat het verboden werd aan joodse leerlingen om te zwemmen.
Als symbool van het verzet der jeugd noemde hij Hannie
Schaft.Hij stelde haar daden ook voor de toekomst als voor-
beeld .Ha de oorlog hebben de jongeren als het ware het vex— ,
zet afgelegd en dreigden te gaan lopen in het gareel van al-
leen studerende jeugd. Om deze apathie een halt toe te roepen
is mede de 0. P, S. J. opgericht .Hij wees op de woorden van een;

' ' ' - '
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/daar

bekende persoonlijkheid uit de U.S .A.die zeide;;Qnze Jeugd
zou niet zo willig haar bloed'offeren als zij niet de zeker-
heid,althans de sterke verwachting had,dat de deugd na haar
in vrede zou kunnen leven"«Hiertegenover stonden de woorden var
JQHDAWjUit hetzelfde land afkomstig en gesproken 5 daar later,
dus 5 jaar na de oorlog,die zei "Haak zoveel mogeligk atoom-
bommen en gebruik ze tegen een bepaald land".Deze uitlating
vond hij verraad a'an - d e -mensheid .Hij laakte fel de werkzaam-
heid van het comité voor on-Amerikaanse activiteit .Mede om de
jeig3 voor te bereiden op de strijd voor de vrede is een goed
en kosteloos onderwijs noodzakelijk.Hij hekelde de toestanden
in Nederland en stelde als voorbeeld de toestand in de Gost-
Buropese landen,vooral Rusland.Terwijl in Nederland de voor-
pagina's van de kranten gevuld waren met de actie in Indonesië,
was/in Rusland niets van tte IrLndön doch'wel een biologische
uiteenzetting van de erfelijkheidsleer.Hij wilde hiermede
aantonen dat de belangstelling daar voor de vrede,groter was
dan voor de oorlog.Yerder critiseerde hij het houden van de
Griekse tentoonstelling te Amsterdam,aangezien op deze tentoon-
stelling de Griekse verzetsstrijders werden aangetast én het
fascistisch bewind werd verheerlijkt.Deze tentoonstelling
was nog wel door de Burgemeester van Amsterdam geopend.Hij
concludeerde uit het geheel dat de Westerse staten oorlogs-
zuchtiger waren dan een zekere staat die de naam er van had.
In Nederland bestaat meer belangstelling voor de oorlogsvoor-
bereiding dan voor het onderwijs,doch de O.P.S.J.zal er voor
zorgen dat hierin verandering ten goede komt.De koloniale oor-
lig is weer aan de gang,bommen worden geworpen op weerloze
vrouwen en kinderen en hiertegen moet de progressieve jeugd
van de gehele wereld^ten sterkste verzetten.

De gehele rede was zeer links georiënteerd en verheerlijkte
sterk de toestanden in de z.g.volksrepublieken.

Na een pauze van ongeveer 10 minuten werd besloten om een pro-
test-motie, t en opzichte van.de reeds genoemde Griekse tentoon-
stelling, aan B.en W. van Amsterdam te zenden en deze motie .
door een delegatie te doen toelichten.-Ben en ander zou ge-
schieden op 28 December .1948.-
Ben felicitatiebrief van een zuster-vereniging in Frankrijk
werd voorgelezen,waana het woord gegeven werd aan Lucaa DB JOffG
(Lucas de Jong /geboren te Amsterdam,17 Juni 1926,wonende te
Amsterdam,momenteel Admiralengracht 96 I)*-

Spreker gaf een overzicht van de werkzaamheden en de verdere
gang van zaken bij de O.P.3.J. gedurende het afgelopen jaar,
Tevens stipte hij verschillende punten aan welke verbetering
behoefdenr
Van het grootste belang is,dat de organisatie van'alles goed
ia,daar dan pas alle krachten op̂  de juiste wijze worden ge-
bruikt.- ' '
Als punten "van verbetering noemde hij voor het blad "De Poort" j
b.v.dat het blad gedrukt moest worden,de inhoud verbeterd,de |
naam veranderd in "jtudie. en Strj.1dn.meerj!lnstellen op de
scholen,meer bespreken van de inhoud.a.anstej.len van een ver-. : •
antwoordelijk man en opvoeren van hét "aantal abonné's.- •''*,>
"Het eerste jaar zijn veel fouten, gemaakt zo vervolgde spreker,"
maar we waren beginnelingen,doch zijn geslaagd.
Gewenst blijkt een afzonderli.Ik blad voor de "Kunststuderenden*1
Hij legde de nadruk op een artikel van de Statuten,dduè de mo-

.3-
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gelijkheid .schept ook voor jonge lui,die kortelings een in-
richting van onderwijs hebben verlaten,lid te zijn van de
0.-P.S.J*.- : '
Als speciale fouten gaf hij aan:Niet accuraat werken,zonder
bezieling werken en zonder richting en doel werken.- . . . .
Het mag ook b.v. niet voorkomen,zoals helaas gebeurd is,dat
een afdeling op zeker ogenblik tot de conclusie komt,dat in
he^t gehele bestuur ritiet een scholier of studerende zitting
heeft.- -

entrumr-vorming. is nodig.-Zulk een centrum moet zelfstandig
kunnen operaren in overleg met de afdelingsbesturen:»-Ben goed/
voorbeeld hiervan noemde hij het Kunstnijverheids-instituut
aan d'e Gabriël Metsüstraat te Ams terd am,waar £«2.fs twee caa-
tra zijn gevormd.-Ook' moet de aandacht bepiald worden op.-de
school verenigingen.-In feite staan deze onder supervisie van.
de Directeur en van democratische beginselen komt uiteindelijk
niet veel terecht.-Door op een bepaalde wijze hierin te werken,
moeten wij overwicht-in de schoolverenigingen verkrijgen.- ' .
Zo deze verenigingen niet aanwezig zijn,dan moeten wi-g deze
oprichten.- " ' - ' . ; .
Ook zullen wij moeten overgaan tot het vormen van zogenaamde
Departementen, die als het ware de afdelingen districts-gewijze <
indelen*- ; . • • v ' • ' ' • •
Verder wekte hij op tot samenwerking en het zorgen van eenheid
in de afdelingen.- , • , .

luit enkele uitlatingen van laatste spreker bleek, dat de O.iV'
j S. J. momenteel ongeveer 25Q leden^ zou tellen. -

- 3?e 22,15 uur werd deze zitting gesloten.-

Op Dinsdag 28 December 19̂ -8 vond in hetzelfde gebouw van
9.30- 12.00 uur een huishoudelijke zitting plaats, welke uit-
sluitend toegankelijk was voor leéen op vertoon van ingevulde
mandaatsformulieren» ' *

ïe 13.00 uur was ide zitting wederom openbaar en werd er ge-
legenheid gegeven te discussiëren.
Aan deze discussies namen verschillende jongens en meisjes
deel, waarvan de namen voor het merendeel niet konden worden*
verstaan. Slechts êe volgende discussianten werden bekend n.ï»
Esther dé _JQNG, geboren te Parijs 28-10- r3l, wonende Hunze-
straat 4^?-Eif, alhier^ - • • . ' ' •
Brato BKëiEDTOOa'r en l£u HOOGOABSÉËL, beiden afkomstig .uit So#-v
terdam; : • " ' v .
De eerder in dit verslag genoemd e "militair van het 7e Regiment
Infanterie,' eveneens discussiant, bleek genaamd te zijn Grerrit
van BRMGi verdere gegevens onbekend}

goEêodor e HEKRAR t geboren te Amsterdam, 2-1 1- '23, student,
•wonende öchouwstraat 12 huis te .Amsterdam.

discussies droegen over het algemeen een zeer verward
|karakter./E^r werd o*a. göspro^ken over het. orgaan "De BoortfV,
o. a. of -dit in rode dan wel in blauwe letters gedrukt diende -
te worden, over oprichting van scho&lcettra en èchoólclubXi
over de tegenwerking van hoofden van. onderwijsinstellingen
bij gelegenheid yan door hen (O.P.S.j'.-ers) ondernomen acties*

'Voornoemde. ÏÏR^DTOOÉT deelde nog mede, dat te Eotterdam door
de gemeente'^WorTïèt middelbaar onderwijs lezingen werden' ge-
organiseerd, waarvoor ö.a. uitgenodigd :wareh D:P* DEBBS,- Mr.OUJDi
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en de Er . - van der ilA.MD.BjiE , terwijl de CEN-er HOQQGARSPEL
op grorid van het f ert, cl at deze te veel po l it i ek was inge-
steld, geentflegenheid kreeg een l e a ing te houden.
Als protest hiertegen werd 'namens het congres een telegram
verzonden aan het gemeente-bestuur van Rotterdam.
Meerdere malen werd door verschillende discussianten gespro-
ken over het z.g. heksenproces, dat in Januari 194-9 in Amerika
gehouden zal worden tegen 12 communistische kopstukken*
In verband hiermede werd een protest-telegram verzonden aan
de ambassadeur der Verenigde Staten in Den Haag de Hr« BAgïïQH .
Een der discussianten maakte nog propaganda voor het Verbond''
van Wetenschappelijke Onderzoekers*
De reeds hierboven genoemde GexTit van TRAAG sprak over de
onderwijzerssalarissen en over de hieromtrent gevoerde be-
sprekingen met de commissie YiTBSSaLIIlG- en in de 2e KamerT
Hij stelde een motie voor, die gezonden zou moeten worden
naar de Minister van .Onderwijs inzake gelijkstelling van on-
derwijzers met^de Rijks-ambtenarene
Voorts sprak één der bestuurders over een te Utrecht op te
richten vereniging van progressieve studenten i.v*m. de ge- . '
ringe aantrekkingskracht van de OB3J aldaar op de studenten.
Het bestuur van deze nog op te richten vereniging zou wel
contact onderhouden met het bestuur van de OB3J, afdeling
Utrecht.
^en der discussianten stelde het bestuur voor, leraren te
zoeken, die bereid zouden zijn nieuwe geschiedenisboeken,
zonder leugens, samen te stellen»
Hierna sprak Betty ZSMM.D3LAAH (Anale Betty ZBEHAMDgLAAB .
geboren te Amsterdam, 5- 7- '25, wonende ]fwY Grachtje 2-TÏX $e
Amsterdam) bij Uw dienst bekend, een begroetingswoord.;^ waarin
zij enthousiast en met overtuiging sprak over de gemeenschap-
peïjijke strijd van het ANJV tesamen met de OPSJ tegen reactie,
fascisme, kapitalisme enz» Zij werd met een hartelijk applaus
beloond .

te Amsterdam, bij GVD bekend), als lid gekozen was van .de
candidaten-commissie. i~*.,*^«*«---f««~-«-«r''--!- '
Voorts deelde hïTlffede, dat er zich een nieuw lid had opge-
geven, genaamd grans van der WALEB. student aan de Technische
Hoge School te Delft, wonende te Amsterdam (Noord),
In verband met de demonstratieve avond-vergadering werd de
zitting te 16.30 uur ge si o ten-.

De demonstratieve avond-vergadering werd gehouden op Dins-
dag 28 December 194-8 te 20 uur in de " Princessezaal",
Hozengracht 133 te Amsterdam.
Deze zaal, welke plaats biedt voor 400 personen, was eveneens
versierd met dennegroen, enkele Nederlandse vlaggen, span-
doeken met diverse leuzen als 'b.v. " Geen leugens in de leer-
boeken, staakt het vuren e.d. ' .. •
In de omgeving van het gebouw werd niet gecolporteerd ."• In de
zaal werden urgent i e-p ro gr aroma's en speldjes verkocht.
Aanwezig waren circa 200 personen, leeftijd 13 tot 20 jaar,
waaronder 3 militairen, gekleed in uniform.
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Te 20.30 uur werd deze bijeenkomst geopend door een onbe-
kend gebleven persoon. Deze sprak een welkomstwoord, inzon-
derheid tot de, in de zaal aanwezige C,P*N.-er Saul de GfeOOT..
Vervolgens gaf hij het woord aan de spreker Joop de WOLF?
( eerder genoemd), voor.zijn onderwerp: " Jeugd, Onderwijs '
en Vrede11. ' * - . :
Deze spreker gaf een uiteenzetting van de steeds groter • •;
wordende afbrokkeling van het Openbaar Onderwijs in Ieder-
land. Door een reeks cijfers toonde hij aan het gróte te- -
kort van scholen.en leerkrachten bij het lager onderwijs.
In de dagbladen, aldus spreker, is onlangs medegedeeld
dat het tekort wan onderwijzend personeel, als opgeheven /
kon worden beschouwd. De werkelijkheid is echter geheel
anders.'Jaarlijks vloeien af door pensionnering e.d.1600
leerkrachten jberwi j l er per jaar circa 1450 afgestudeerden
zijn om tot het onderwijs te worden toegelaten. Het tekort :
wordt dus per jaar met 150 vermeerderd. En er wordt niets :
.gedaan om dit tekort weg te werken. Het gevolg is: over-
volle klassen' en scholen zonder onderwijzend personeel, zo-
dat het onderwijs niet tot zijn recht komt.
Sprekende over stud-ie-toelagen stelde hij vast^dat het voor
een belangrijk gedeelte afhangt van de financiële situatie
van de "ouders of een kind na_ de lagere school nog onder-
wijs zal genieten. De O.P.S.J. is van oordeel, "dat iedere
jongen of meisje, onafhankelijk van zijn financi-ële situ-
atie, in,de gelegenheid'moet zijn om verder te leren. Er
moeten voor de mindergegoeden studietoelagen ter beschik-
king worden gesteld, . v
Er is voor'dit alles geen geld wordt er gezegd, aldus spre-
ker. Maar'als het geld dat gebruikt wordt voor de-oorlogs-
uitrusting voor een gedeelte werd besteed voor het -bouwen
van scholen en het onderwijs, dan werd daardoor het onder-
wijs uit het moeras gehaald.
Sprekende over''d e Openbare- en de Bijzondere school, stel-
de hij zich op het standj)unt van de Openbare school. Hij
verwierp.de scheiding'van scholieren naar Godsdienstige^ L :
of politieke overtuiging van de' ouders. In verband hiermede

, l as spreker verschillende gedeelten voor ui.t leerboekjes
van de R.K.-scholen. Hier worden de zieltjes gewonnen vo<>r
de politieke partijen, aldus spreker, (•hilariteit).
Na nog .gespreken te hebben over het feit dat: voor de bouw
en het onderhoud lvan R.K.-scholen wel geld -en materieel is.
doch niet voor de Openbare scholen, deed hij nog enige me-
dedelingen over het Urgentie-program, samengesteld door de
O.P.S.J. Op 25 November 1948 heeft de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen een delegatie van 5 leden van de
O.P.S.J. ontvangen, om het Urgentieprogram: in ontvangst te .;
nemen. -De Minister zegde toe het program te bestuderen en
aan verschillende punten ervan aandacht -te schenken. .
-.Hierna werd 15 minuten pauze gegeven, .waarna het verdere
van de avond werd gevuld met muziek en zang.
-{De 23 uur .werd deze bijeenkomst .gesloten. v
D̂.e vergadering van Woensdag 29 December 1948 was huishou-.. •
d'elijk en alleen toegang op vertoon van: mandaat kaart. -
ïevens verzonden aan: I.D. Haag en I.D^R.dam. B.H.P.N v

jfo-VY ^ : -v? . • .- • ; . • , , . . ' . - , .

-r-



-12-

A f s c h r i f t

PROGEAMMA O.P.S.J . OONGKBS

Maandag 27 December 194S.

5.30 uur

6.15-7.15
7.30 uur

1. Opening door Joop Wolff
2. Verkiezing Presidium
Sten
Opening tweede congreszitting
1.
2.
3.

4.

Inleiding
politieke
Pauze
Inleiding
nisatie
Sluiting

Joop
lijn

lucas

Wolff, over de algemene
van de organisatie

de Jong over de orga-

Dinsda-g 28 December 1948

9,30- 12 uur

1 2 - 1 uur
1 - 5 uur

8;lO-.30uur

Oommissiezittingen (toe„gang alleen op
vertoon van mandaatkaart)
1. Algemene politieke lijn en onderwijs

Inleider Joop Wolff
2. Organisatie en Jeugdwerk (clubs enz)
3. De Poort

Inleider Johnv Henrar
4. Culturele werk

Inleider Blse Mulder
Eten
Opening derde congreszitting
Discussie
Demonstratieve zitting in "DE PB IN CE S SE-
HAL", Bozengracht 133 Amsterdam-West
Inleiding over het onderwerp:

_ ONEEH'VIJS JEUGD VRSDE
Verder cultureel programma

Woensdag 29 December 1948

9.30 uur Vijfde congreszitting
Beantwoording discussie
Huishoudelijke vergadering (toegang
alleen op vertoon van mandaatkaar t)
Bespreking van:
Beginselverklaring, statuten,reglementen
Verslag cancüdaternrommissie
Verkiezing Organisatieraad
SLUIT IÏÏG EERSTE O,P. S. J. C01TGEES

V
SEZIEN;



OP.SJ.-congres - **/- '* •

Studerende jeugd eist
vrede in Indonesië

Geslaagde demonstratieve bijeenkomst
Onder daverend applaus besloten de honderden studerende jongeren en belang.

ateïlende ouderen, die gisteravond op de demonstratieve zitting van het eerste
O.P.S.J.-congres in de Prinoesse-zaal t» Amsterdam bijeen waren, telegrammen
te zenden aan de regering en de Veiligheidsraad, waarin onmiddellijke stopzet-
ting van d* oorlog in Indonesië werd geëist. Dat was één der hoogtepunten van
deze uitstekend geslaagde demonstratieve vergadering, \vaarnwe d* Or^nlaiitle

van Progressieve Studerende Jeugd opnieuw bewees, dat het haar ernst is met
vechten voor het behoud en de vybeterlng van het onderwijs In on* land.

Met grote aandacht luisterde» de mini capaciteiten In dienst Icunnen «tellen van
driehonderd aanwezigen, onder wie de
mg. secretaris van d« C.P.N., Paul de
Groot, waar de rede van Joop Wolff,
algemeen voorzitter van de O.P.S.J., die
duidelijk uiteenzette hoe nauw de pro-
blemen Jeugd, Onderwijs en Vrede met
elkaar zfln vérbonden. HU toonde aan,
dat hét onderwijs in ons land snel wordt
afgebroken en riep de aanwezigen op
om met de O.P.S.J. te strijden voor be-
houd en verbetering van het onderwas,
een strijd die onverbrekelijk verbonden
ia met <Je strijd voor de vrede en de
stryd tegen het verderfelijke kapitalis-
tische stelsel. „Want", 20 zei spreker,
„wij willen leven in een Wereld, waarin
de oorlog voor goed ia Uitgebannen,
waarin werkloosheid tot het verleden
behoort en waarin wt) onze intellectuele

JOOP WOLFF voorzitter van dé
O.P:S.J„ épreekt op de demonstra-
tieve eftting van het congres van ae
O.P.8J. over .JeugS,, ond&rtotfs,
vrede". Achtqr de tafel het presi-
dium van het congres, v.l.n.r, L. de
Jong, O. v. Praag, Rle Nordholt,
f, Henrar, 'Annie Harmsen en Fr. ,

Nagel

age bi j varsla^

no H'49 dd 6-1-49

de gehele mensheid.",

Ovaties voor Indonesiërs,
Na de rede van Joop. Wolff werd een
cultureel programma gebracht, dat
klonk als aen klok. Daarvoor Borgden de
tenor. Rudolf Kat, die uitstekend bege-'
leid door Hans Jooaten op de piano, o.»,
enkele liedelfen van, Schutnann bracht',;
de bekende Indonesische danser, Indra
Kamodjojo. die klassieke én**!vrijei
Javaanse dansen demonstreerde, • -l^f^-i
Indonesische orkest je Sl»ar Daoet en <Je
declamatrica Rosa Knorrtng». :
De Indonesische medewerkers, werden j
met lulde ovaties begroet .en -ajs' .pV-
wijs van de vriendschap tuéaen het1
Nederlandse en Iiwtoaeslsche ' volk,
bood Johan Henrar nametw het
presidium de Indonesiërs bouquetteii,
rode .en witte bloemen aan. Ken dët
Indonesiërs hield daarna; e«è- korte
toesnraak, iwaarln hfl 'z^ aïschtoiws'iit-.
sprek over het 0,ptrèd6n vSti dB NödeiT-
landae regering. Hij wee^ op de
sympathie die de volkeren ' w».; de ge-
hele wereld hebben getoond vobr Incja-,
nesië en sprak de overtuiging uit, dat!
door samenwerking van de Nederlandse i
en de Indonesische jeugd de regering!
in Den Haag «en helt zal worden toe- |
geroepen. Hierna werd besJöten^JJe'
reeds genoemde tèlegramnwm ie vëTr-M
zenden. ' . ' • .]

Burgemeester \ d/elegatèe , _

vangen \
Aan het slot vaji de vergadflring brftchb
BU«e -Mulder vwsiag mt" -van..««n -be-
zoek, dat een coogres-dpl^gatte had ge-;
bracht aan burgemeesteir d'Allly, om
te protesterem ' tegéin de fasastlMhe-
Griekse fotótentóottót«Uing. Daar bür»;
gemeester d'Ailly weigerde de delegatie l
te ontvangen, besprak <!e deilegatiftdea*
kwestie met .de genieftnité-BecifÈiarlsr
Deze was van mening, dat.de zaak niét-
zo belangrijk was en hfl vond fa%feii-
dien, dat het helemaal niet vaststaat
dat Tsaldaris een fascist -is. MëtjftM*
verontwaardiging tam' de vergaH^Mnfe
kennis van deze uitlating en. r luid
juichte 2(j de woorden van Base Mulder
toe, die zei de: „Kaar er zijfl vele ém'
derende jongeren, dié het hier niet K;
zullen laten, burgemeester tfAUly." ^

Achter de otiderwtlzers \t oongres was gisteren de gehele dag

gewijd aan discussies, 's morgens in de
comimis«des en 'smfddagB In de open-
bare zitting. Tijdens deze middeigait-
ting werd o.a. een motie aangenomen,,
waarin het congres verklaart «eh ge-
heel te stellen achter de eisen^ddé de
onderwfizeirs op h*tj demoastiratteve bfl-
eenkomat van 4 DexeMiber jl. aaa
regering hebben gesteld. I>e d
verliepen de gehele dag in uit
sfeer en zullen een vaste basis vo
vóór het, werk van de organisatie
het komende jaar.

ie
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Verbinding: 19 .
' no. 14'49 OPSJ

,
G E H ff-'l

Datum: 5-1-49

Onderwerp; VersilagJCongres van de Organisatie voeï-
Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.),
gehouden te Amsterdam op'27, 28 en 29
December 1948.

: A

C
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbae
Waardering bericht: idem
Tevens bericht gezonden* aan: --

If Maandag, 27December 1948.

Opening door JQHAN- FHEEEfilK' WOLPF (alias: Joop Wolf), _
geb. te Velsen 14-3-27 van het congres in het gebouw""
"De Leeuw", Valkenburgerstraat 149 "te Amsterdam,ten
plm, 18 uur.

-De congreszaal (zaal A van het gebouw), een toneelzaal *
met 'balcon, was versierd met denn'entakken en golfcartonnen
schilden met spreuken als:
"Geen leu-gens in de leerboeken",
"Staakt het vuren - Troepen terug",
"Studeren, Strijden, Overwinnen",
-"Onderwijs - Jeugd - Vrede",
"Eerste- O,P,S. J.-Congre's".

Aan de linkerwand (gerekend, met het gezicht naar het
podium staande) hing een pakje "veroordeelde" leerboekjes
der middelbare school, o.a. een aardrijkskundeboekje van
Brummelkamp en ?ahrenfort. Verder hingen er Nederlandse en*
Indonesische vlaggen (de Indonesische Eepublikeinse vlag).

Op het toneel stond een rij tafeltjes, geformeerd tot ~
één grote tafel met een groen laken er over heen. Hierachter
zat de dagelijkse leiding van de Organisatieraad der 0,P.S.,J,
te weten: . -
LUC AS. DE JONG-, geb.te Amsterdam 17-6-26,

voornoemd,
l «»THEODOBE JOHAN HENBAB,
>^ELSE B0LDEB-. ' : "-— —

Na de opening werd meteen een presidium voor het congres-
gekozen. Dit ging als volgt: "De Dagelijkse Leiding draagt
voor voor het presidium: . ,
LUCAS DE JONG, - - .
GESRIT VAÏÏ PHAAG,
EIE -TTOBDHOLT, ' :
TBEODORE JOHAK HEHRAB,
ATTHIE HABMSEN,. • -
ALP,BED LEO NAGEL, (geb. te Zeist 30-8-27) en
JOOP WOLF. '
Iemand wat aan te merken? ITiet? " Klap met de hamer, volgde.
Het geheel duurde een paar seconden in een niet geheel.stille.
zaal met ca 150 aanwezigen

—.2—
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Zodoende begreep minsten^de helft van de aanwezigen niet wat
er was gebeurd. Het Presidium nam vervolgens plaats op het
podium en de zitting werd verdaagd tot 20 uur.
Deze eerste zitting van het congres had 10 minuten geduurd.

" Ten 20 uur opende EIE NOBDHOLT de tweede zitting en las
een brief voor van de Wereld federatie voor Democratische
Jeugd, die in schetterende bewoordingen het eerste O.P.S.J .
congres begroette.

Bij het voorlezen van deze brief viel het volgende op:
Blijkbaar was het epistel zeer slecht geschreven want Eie
Wordholt kon er af en toe niet uit wijs worden. Henrar , die
naast ha&.r zat, bleek echter zeer goed te weten wat er stond.
Onderwi j l werden de koppen van het Presiéium voorover ge-
bogen en werd er zacht gegrinnikt. Uit het gehele gedrag van
het Presidium kreeg men sterk de indruk, dat Henrar de brief
zelf had geschrevea. De brief zou zi jn ondertekend door een

r zeker e WIJGLEMSEÏÏ. (/i^wrW/
t Vervolgens werd behandeld een telegram van Prof. MAECEL
'IDILLES JOZEP MITO.EET uit Utrecht, waarin hij mededeelde dat
de O.P.S.J. een grote taak had; hij hoopteTén verwachtte
veel succes.

Hierna kreeg WOLFï1 het" woord. Hij sprak over de algemene
politieke lijn van de organisatie. Voor een verslag over deze
rede moge worden verwezen naar het verslag van zijn rede-
voering, gehouden op het "Appèl" op 9 en 10 Oct.1948 te
Arasterdam (rapport Verbinding 19, C/2-751'48 dd 12-10-43,
bladz. 3 en 4). Het was hetzelfde l iedje, over de tekort-
komingen van het onderwi js ; dat, wil het onderwijs vooruit
gaan, er eerst vrede moet komen; dat de begroting van onder-
wijs te laag is, ten koste van de oorlogsbegroting; over de
koloniale oorlog in Indonesië; over de leugens in de leer-
boeken. Na afloop van z i j n rede werd WOLFP luide toegejuicht.

Ha een korte pauze werd het woord gegeven aen/LUCAS DE JONG-/
die over de organisatie aprak en onder meer/verkondigde, dat
"Het orgaan van de O.P .S . J . , "De Poort", met ingang van Januari
1949 gedrukt zou worden, maar dat er tot nu toe geld bij moest,
zodat de leden voor meer abonné's moesten zorgen, Tevens zei
hij dat het peil van de krant omhoog moest. Om te zorgen, dat
de krant meer een eigendom van de OPSJ-leden wordt, was be-

_slpten de naam "De Poort" te wijzigen in "Studie en Strijd".
ver-der deelde hij mede, dat de studiegroepen nog niet waren
wat ze moesten zijn. Een vermanend woord werd gericht tot de
jongeren, die nog al eens verstek lieten gaan op de discussie-
avonden.

Utrecht werd door De Jong geprezen om z i jn actie onder de
studenten (die nog niet eens goed begonnen is - Verbinding 19),
wat volgens hem getuigde van moed. Ten slotte spoorde hij alle
OPSJ-ers aan, zoveel mogelijk te- t rachten de besten te worden
van de klas, hard
den met veel élan
een betere wereld
winning behalen.

te studeren, maar als het nodig was te strij-
en zich bewust te zijn dat zij tesamen voor
strijden.-Daardoor zouden zij zeker de over--

De tweede zitting was ten ongeveer 22.15 uur afgelopen; zij
werd door ca. 150 personen bijgewoond.

-3-
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• Dinsdag, 23 December „1.94.8.

Om plm 9.45 uur begonnen de Commissie-zittingen,

_ De Ou11 ar ele Gommi s s i e had zitting in Zaal H (derde ver-
dieping van gebouw "De Leeuw") . Naast deze zaal repeteerde
een Amsterdams politie-muziekcorps.

Aanwezig waren:
'ELSE MULDER ( inle idster ) /( r t».
GERRIT HARMSEN/
ELLEN DEEN, Oud Lpösdrecht
CLAAETJE DE JONG,*' JOgg*
HAERY VISSER, en '
JOPIE SCHOTEN/(onbekend)

Else Mulder hield de inleiding, waarin
"Het existentialisme is de wanhoopskreet
"maatschappij. MÈdaad is geen menselijke

zij o.a. zeide:
der kapitalistische
eigenschap, maar

"vloeit voort uit de maatschappelijke orde. Objectiviteit
"is een onmogelijkheid."
Als voorbeeld haalde zij aan "Het Parool" en Mr. Yan

Heuven Goedhart, die eerst objectief poogden te zijn, maar
nu de reactionaire kant waren opgegaan, "Welk deel der mens-
heid stuwt, de strijd tegen de rotheid der kapitalistische
wereld?", vroeg Else Mulder. Natuurlijk de mensen die ervan
te lijden hebben. Individualisme is fout. Ook de kunstenaars
moeten zich scharen onder de strijdenden. Een kunstenaar moet
zich niet opsluiten, maar moet in het vo.lle leven staan en
zijn kunst in dienst stellen van het socialisme. Als voor-
beeld voor kunstenaars die dit verzuimen noemde Else Mulder
de schrijver Iheun de Vries, die in deze tijd het nog aan- j
durft romannetjes"te schrijven, di@ niets te maken hebben j
met het realisme.
Joris Êvajis heeft in Indonesië een film vervaardigd, ge-

titeld: "Indonesia Galling". Deze film is,verboden, daar
volgens Blse Mulder, de film de werkelijkheid van het ge-
beuren in Indonesië laat zien.
De film in Amerika ataat in dienst van het kapitalisme'en

is gevuld met "show" om de aandacht af te leiden van de rot-
heid der kapitalistische werelcUen van de revolutionaire
strijd van het socialisme.
Na deze speech volgde een discussie over allerlei onder-

werpen, die echter veel te hoog gingen; het ontaardde danook
in een nutteloos gepraat.
Er werd nog over geklaagd dat de toneelgroep van de OPSJ

(5 of 6 man sterk)1 niet -op gang kon komen door gebrek aan
geschikte stukken. Else Mulder raadde aan zich in' verbinding
te stellen met Ir^JSUTGERS.
Deze Commissie-vergadering was om 12 uur afgelopen.

Om 1?.15 uur begonnen de diacussies in voltallige zitting
(plm.150 personen).
Er werden formulieren uitgereikt waarop moest worden inge-

vuld: Sinds wanneer lid van de OPSJ? welke afdeling? Waar
op.school of waar student? Beroep- ouders. Lid van andere
verenigingen?. • -

- -4-



Voor het verwerken van deze gegevens werd een mandaat-
commissie er door gehamerd, bestaande uit:
GERRIT VAN PRAAG en
ELSJE ~m JONG.
Discussies:

EIS JE DE JONG.
Stelde voor, dat de krant een vast punt zou zijn op de
aganda van iedere bestuursvergadering an de afdelingen.

,. BRAM BRBEDVELT, Sotterdam.
Vertelde, dat er in Rotterdam voor scholieren een onderwijs-
commissie bestaat, die telkens vooraanstaande sprekers uit-
nodigt om over allerlei zaken te spreken. Zo was het plan
gerezen om HOOGCAHSPEIi eeti lezing te laten houden. De onder-
wij.sco.mm.is.sie had zijn veto hierover uitgesproken. Wel ~~"J;"
^mochten spreken: Dr. prees, Van Manderen en Oud, De afd.
JBotterdam van de OPSJ had nu het plan om onder haar auspi-
Iciën Hoogcarspel te laten spreken. (Groot rumoer hierover
| in de zaal) . - .
/BEAAT» scholier uit Amsterdam,
Stelde voor, niet alleen linkse personen in de discussie-
groepen te laten spxeken. (De stemming in de zaal hierover v
was geladen).
ANN1E HARMSEN uit Amsterdam.
Vertelde, dat het hard nodig is, dat er op de scholen "centra"
worden gevormd, om beter actie te kunnen voeren tegen de mis--
toestanden op de scholen.

^ ANDREAS _ WITH.
'V8i M?!̂ lTO7™Ŵ "Wderwi j s , vrede en politiek nauw met elkaar
verbonden zijn. Studiegroepen dienen om verdieping en inzicht
te geven in allerlei problemen. Dit houdt weer in, dat de
acties, die naar buiten gericht zijn, doelmatiger worden.
De studiegroepen zijn nog niet goed en als voorbeeld haald,e
hij aan, dat één dag na het uitbreken van de koloniale oorlog
op een discussieavond gesproken was over een rede van Wy-
shinsfci. Dit is niet goed.. Er had gespro.ken moeten worden.
over Indonesië,
ALFRED LEO NAGEL uit Zeist.
Verklaarde,' dat het moeilijk werken was onder de studenten,
vooral in ITtrecht, daar deze zeer reactionair waren. Zij
moeten langs ideologische weg bewerkt worden en daarna in
OPS J-zin worden opgevoed.
BETTY ZEEHANDELAAR.
Kwam de groeten overbrengen van het A. N. J. V, en wenste veel
succes. Zij stipte nog even de noodzaak aan, dat de studeren-
den kennis moesten nemen van' de moeilijkheden van de faljrieks
je.ugd. •
Intussen werd besloten een telegram te zenden aan het

gemeentebestuur in Rotterdam om alsnog Hoogcarspel toe te
staan lezingen te houden voor de onderwijscommissie.

. -5- *
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GEBRIT 1AN PHAAG, den Haag,
gekleed in militaire uniform, sprak over de verbetering van
de positie van de onderwijzers. Deze was beloofd (gelijk-
schakeling met rijksambtenaren), maar de belofte was op 4
Dec.1948 nog niet ingelost. De vergadering nam een motie aan,
waarin geëist werd de gelijkstelling van de onderwijzers met
de rijksambtenaren. '
CLAARTJE DE JOFG, Amsterdam,
vertelde over de plannen die op haar school (Instituut voor '
kunstnijverheidsonderwijs I.V.K.N.Ö.) gesmeed werden om een
petitionnement te houden tegen het "heksenproees" in de U.SiA.ff
(n.l. het proces tegen 12 vooraanstaande coimunisten).
(Terwijl dit petitionnement in voorbereiding was, brak de
koloniale oorlog uit en liet Glaartje het varen).
HANS NAMEN (of N-annoJ) verheerlijkte het onderwijs in de
USSR. ,
Andere discussies leverden niets bijzonders op,
De derde congreszitting sloot ten 16.50 uur.

l Ten 20 uur was de demonstratieve zitting in de Princesse-
/zaal, Rozengracht 133, Amsterdam.

De zaalversiering kwam overeen met die van het gebouw "De
Leeuw"; ook de leuzen waren nagenoeg dezelfde.

Het presidium was weer. op het podium gezet, voorzitter was
.de meer genoemde. HENRAR. •

Ha de opening kreeg JOOP WOLF het woord, en sprak weer, . '
hoewel in andere bewoordingen, zijn standaardrede uit over:
Onderwijs - Jeugd - Trede, .In deze rede waren tevens vervat
voorstellen tot het zenden van telegrammen aan de regering
en aan de Veiligheidsraad ,om te e i se n. dat de koloniale oorlog
in Indonesië zou.worden stop gezel;,

T7i f Hierna zong RÏÏDOLF KAT, bèg~eleid door HANS JQOSTEN.
l' Vervolgens hêt^optreden van de IndonesHTcTïe daHser"

KAMODJOJO, terwijl tevens een Indonesisch orkestje optrad,
genaamd."Sinar Laoet", volgens Annie Harmsen bestaande uit
schepelingen.
Na afloop van de verrichtingen van dit orkestje trad een

der leden naar voren en las in het Hollands een verhaal voor
waarin hij zijn afschuw uitsprak over de koloniale oorlog
in Indonesië', 'die gevoerd werd door de Nederlandse regering,
en-hlj.riep de OPSJ op om hieraan het zijne te doen om er een
einde aan te maken, ' . . •

Tevoren had Henrar-de Indiscjie danser en een der leden van
het orkestje een bos bloemen in de hand gedrukt, bestaande
uit rode tulpen en witte seringen, waarbij hij o.a. zeide:
"Dit zijn de kleuren van de yj.ag,' die weldra weer over vrij-
Indonesië z a l waaien". - . - " • •

j'l Hierna volgde declamatie van .ROSA KIORRING-S. Dit was een
My**gedicht over de een of andere- strijder voor de vrijheid van.

met een 'schip an nog
op. zee was .gezonken.

enige honderden andere
Het schip'was een

a/

Griekenland, die
kr i j gsge vange ne n
regeringsschip der Grieken,
de mensheid deze naamlozèn,

In de zaal, waarin ong.-300 personen"aanwezig waren heerste
een "hoera-stemming1*' en deze stemming werd steeds meer o-pge«r '-;

~ ' " ' ' "•• *

Maar volgens het ge dicht ,-z al eens.
die daar zijn verdronkene eren.



-6-

zweept, hetgeen zijn hoogtepunt bereikte aan het slot van de
•avond.

De vorige dag was al iets gezegd over een fototentoon-
stelling in Amsterdam op de Keizersgracht vlak bij de Vijzel-
straat. De tentoonstelling bevat foto's over de strijd tegen
de rebellen in Griekenland. Deze tentoonstelling werd ge-
brandmerkt als fascistisch en er was besloten een delegatie
te zenden naar de burgemeester van Amsterdam om hem te ver-
zoeken de tentoonstelling te sluiten en dan de vrijgekomen
expositieruimte ter beschikking te -stellen voor jonge Neder-
landse kunstenaars.

Tegen het einde van de demonstratie-avond kwam BLSE MULDER
zeer opgewonden voor het doek en deed verslag over haar be-
zoek aan het stadhuis van Arasterdam. De burgemeester had ge-
weigerd de delegatie te ontvangen en toen had de delegatie
zich gewend tot de secretaris van de gemeente Amsterdam.
Deze vond, dat het nog niet vast stond dat Tsaldaris een
fascist was en dat de zaak nu niet zo belangrijk was als de
delegatie wilde doen voorkomen. Ze werden rietjes weer weg-
gewerkt. Maar Else Mulder riep uit: "Maar er zijn vele stu-
derende jongeren, die het hierbij niet zullen laten, burge-
meester d'Ailly!"
Hierna werd Else door de zaal uitbundig toegejuicht en ver-
liet de menigte zeer geagiteerd de zaal.
Het was toen 22,50 uur.

III, Woensdag;, 29 December,J±948.

Voortzetting van de discussies.
Ook nu waren ong. 150 man aanwezig.
Deze vergadering was weer in het gebouw "De Leeuw".
Het enige vermeldenswaardige hiervan is de meningsuiting van

KABLAimREAS WITH.
m i ijji j»»̂ "8n«§r('iftfff'r"flSlTle- aanval de "De Nieuwe Koers", in" het
orgaan waarvan een brief was gepubliceerd, die de Nieuwe Koers
had gericht aan de regering betreffende de kwestie Indonesië.
Hierin werd- gevraagd om opheldering van verschillende berich-

, , ten. Volgens With was nu het grote verschil tussen "De Nieuwe
| UKoers" en de O.P.S.J., dat de O.P.S.J. eist en niet vraagt.
' u "

Hierna was er pauze en trok een gedeelte van het p-r-esiéium
zich terug om te vergaderen. Bij deze vergadering waren alleen
aanwezig:
JQHAN FRE3ERIK 10LPP,
THEODOHB JOHAN HENRAH, en
LÏÏCAS HE JONG-.

Inmiddels waren op de derde verdieping van gebouw "De leeuw"
de kunststuderende onder aanvoering van
ELSE MULDER,
CLAAETJE DE JONG en
•HARRY VISSER
druk in de w.eer met de voorbereiding van het eerien ander.
Tegen de balustrade stond rt.l. een schild van ongeveer 100 x
50 cm., waarop met rode verf stond geschilderd: "Geen Tsal-
daris in Amsterdam". (Het- waren de voorbereidingen voor de
demonstratieve optocht door de straten naar de hiervoor aan-
gehaalde fototentoonstelling.)

• . . . ' • ' ' - - -7- _ • •
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Na een kwartier werd de zitting voortgezet onder voor-
zitterschap van GERRIT VAN PSAAG-. • •
Aanwezig waren ong, 150 personen.

i Allereerst kreeg LUCAS DE JONG het woord, die de discissie
(beantwoordde en over de krant sprak. ledere school, moet er
jin schrijven en het aantal abonné's moet omhoog.
j Clubwerk zou ter hand worden,genomen, o.a, schaakclubs.

De visie van Alfred Leo Nagel op het studentenwerk werd
nog eens onderstreept.

Daarna sprak JOHAN PR1DERIK WOLPF, die steeds in herha-
lingen verviel en ten slotte ieder bedankte die had mede-
gewerkt aan,dit congres.
'Vervolgens las GERRIT VAN PRAAG- de resolutie voor'betref-

fende de onderwijzerssalarissen, die bij acclamatie werd
aangenomen. Hierna de resolutie ter versteviging van -de or--
ganisatie. Ook deze werd aangenomen. Ten slotte. het telegram
voor de gezant Baruch, betreffende het proces tegen de 12
communisten in de U,S,A.; ook dit werd aangenomen*

• Vervolgens werd overgegaan in huishoudelijke vergadering ,
en moesten de .niet-le de a verdwijnen, w?a.rna ong, 93 personen
overbleven. . ' ,
De beginselverklaring werd in snel tejnpo en ongewijzigd

er door gehamerd.
Statuten en huishoudelijk reglement werden veranderd,

e n we l:
van de statuten: .
artikel 3: letter "d" wordt letter "e" en ingevoegd wordt als

letter MdM: uitgave -van eigen orgaan,
artikel 4: van letter "b" wordt geschrapt: "..err-die' van

30 jaren niet heeft overschreden". (Br is dus
';-:/ geen maximum leeftijdsgrens meer, wel een minimum),
artikel 22:wordt aangevuld met letter "f": verkoop 0.P.S.J,-

orgaan. >
van het huishoudelijk reglement:
artikel 2: "gecontribueerd lid" wordt veranderd in: "te

contribueren lid",
De gewijzigde reglementen werden aangenomen.

Hierna kwam^gARL ANgREAg^WITH aan het woord om de leden
_van de organisâ e'ŷ ^ aan te prijzen;
het wareu:
ELLEN DIEN,x
CATRISN -BULTJE~'(onbekend),
A*;NIE HARMSEN,
THEpDORE JOHAN HENHARr

ÖLABA DS JONG-,
LTJÖAS DE JONG, '-"'
MARTHA VAN -MALSEN,"- . - ' •

MÏIIiBBB,' - • •
HTEED LEO 'NAGEL,-

POTHOVEÏLIkrijgt "Studie en Strijd» onder beheer) ,

-8-.
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BIE HORDHOLT,-
HARHY VISSER ^(voorgesteld door "Joop Wolf") ,
PBSEK DE VBIBS -(wordt Landelijk Penningmeester),
JOHAN FBEDEBIK WOLPFr

LOÜ HOOGGAHSPE1 "(gekozen, omdat de gehele af d. Rotterdam
garant voor hem ia).

Er werd vervolgens een stemcommissie ingesteld, ?/s.arin
zitting hadden:
MARIEÏJE ZWART en -
SIEM KOlRN-(Haarlem).

Uitgebracht waren 93 stemmen, waarvan 2 ongeldig.
Alle candidaten hierboven genoemd hadden tassen de 70

en 90 stemmen.
Binnen,in de .toneelzaal, vond intussen de prijsuitreiking

plaats voor geleverde prestaties, o.a, aan
KAKEL HE MOL ("IIja de Mol") , geb.te Zuilen 5-4-32, wonend©
te Utrecht, Bandoengstraat 24 bis, omdat hij de meeste
abonné's gewonnen had.

Terwijl de stemmen werden geteld kwamen EENBAR, JOOP WOLF
en LUCAS DE JONG- waarschuwen dat er een beetje moest worden
opgeschoten vanwege de deelname aan de optocht naar de foto-
tentoonstelling.'

Einde der gehele conferentie ten one„ 15 uur.-

De optocht naar de G-riekse Foto-tent oonste11ing.

De aanwezigen, leden van de Ö.P.5.J. , z i jn naar^ buiten
gegaan uit het gebouw "De leeuw" en zijn in groepsverband
de Talkenburgerstraat uitgemarcheerd, richting Amstel.
Boute via het Waterlooplein over de Amstelbrug maar de
Keizersgracht. Vervolgens werd gedemonstreerd voor de G-riekse
fototentoonstelling, daarna werd doorgelopen, rechtsaf de
Vijzelstraat in naar het Muntplein. Na aankomst op het
Muntplein werd de optocht door de politie uit elkaar geslagen,
Hierbij werd door de politie meegenomen: ^ÉA^rS^^VAH^MAHEN, '"
het nieuwe lid van de O.P.S.J . uit Utrecht . (Hij is te
Utrecht nog nooit op een vergadering geweest , dit was z i jn
debuut). Het meegenomen schild waarop stond "G-een Tsaldaris
in Amsterdam" lag later op een vluchtheuvel op het Muntplein»
Joop Wolf verklaarde later dat hij het een reuze reclame
vond, wan t nu jiadden heel veel mensen Jiet juist gezien.
Verder werd er bekend gemaakt, dat .er fo to ' s van de demon-
stratie waren genomen; langs de route stonden danook een
paar f oiografe n.

Joop Wolf verklaarde nog, dat de politie dit niet
mogen doen |(het uit elkaar slaan), daar de groep nog geen
100 man telde en er dus voor zo 'n demonstratie geen-verlof
behoefde te worden aangevraagd.

had

-9-
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Alge me ne _0_pmer kingen. O*& -

IJOHAN PBEDEBIK WOÜPF ("Joop wolf").
Het is opgevallen, dat tijdens het hele congres Joop Wolf

voortdurend naast de voorzitter(-ster) van het Presidium zat.
Uit zijn gehele gedrag was af te leiden dat hij in feite voort-
durend de touwtjes in handen had en dat hij degene is, waar •
de'O.P.S.J., om draait. ' '

Kenmerkend-voor zijn .algemene ontwikkeling is overigens
het volgende: ,
Naar aanleiding van het telegram van Prof.Dr, MIFNABBT

vroeg hij, voor het telegram werd voorgelezen, wie Prof.
Minnaert eigenlijk was, of hij aan "onze" kant stond en wat
zijn beroep was. Toen hem werd medegedeeld dat hij sterren-
kundige was, vroeg Joop Wolf: "Ja, maar wat is nou zijn be-
roep?". Daarna volgde het antwoord "astronoom" of "professor
in de astronomie". Joop zei toen: "Oh ja, dat is een mooi
woord, daar slaan ze van achterover" en de titel "Professor
in de astronomie" werd op het telegram geschreven.
Ook met de anderen blijkt dit in het algemeen het geval

te zijn. Zij blijken wel goed geschoold te zijn1in het na-
praten van wat er eens van buiten af is ingehamerd. Daardoor
leveren de discussies ook altijd zo weinig op, daar zij
practisch. geen argumenten kunnen aanvoeren om wat ze vertellen
te kunnen verdedigen.

Het blijkt wel, dat er aan de doelstelling van de O.P.S.J.
een propaganda voor het communisme ten grondslag ligt. Bij
de O.P.S.J. gaat het via een sprongetje over onderwijs -
onderwijsbegroting - Indonesische kwestie - Amerika - kapi-
talisme - Communisme. In plaats van de Indonesische kwestie
kan, nadat dit niet meer. van direct belang is, weer komen -
West-Europese Unie.

Tijdens de demonstratieve zitting op Dinsdagavond, 28
December 1948 heeft, volgens Annie Harmsen, HENBAB in interne
kri£g achter het toneel verklaard: "Ziezo, we hebben hu wel,
naar buiten toe, kleur bekend".

In-'een gesprek met NANKEN (of NAÏTNER), student te Amsterdam,
bleek, dat hij kind aan huis is bij de Russische ambassade-in
Nederland en dat hij onder meer goed.bekend was met de hear
G-usev van genoemde ambassade. Zoals bij de discussies- be-v
schreven hield hij een lofrede op het onderwijs in de USSR.
De stof voor deze rede heeft hij, volgens zijn verklaring,
gehaald uit het boek ItTnderstanding the Bus3ian,sn door B.J.
Stern en SajnugJ Rmltb sn n i tgogavan door Bannesand .Noble.
volgens hem was dit het laatste "goede" boek uit Amerika
afkomstig. ' ,

-10-
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NASCHRIFT.
Bij aankomst in het gebouw "De Leeuw" werden da leden van '

de O.P.S.J. naar een kamertje geleid, alwaar aan hen een
mandaatbriefje werd verstrekt. Met behulp van dit briefje,
dat verder niet is gebruikt, kon toegang worden^ verkregen
tot de huishoudelijke zitting en had de houder recht om te
stemmen, en eventueel -te spreken.

In een ander kamertje werden de briefjes met s-laapadresseti
verstrekt. Tevens kreeg men hier een kaartje waarop de letters
O.P.S.J. g&schreven waren,,met daaronder de naam van het lid._ . . , ° it ie«»]ba*ir •» <**- loVtcw Uic.ai.wi , -, .,
Dit moest op de reygrg_va,n_ng^jJa-SjQ worden gedragen.

In de hal lage Efcfe" prelfeTnt ieïi Jsfe n, d ie nagetekend moesten
j/vorden door de niet-leden.

AMIE HAHMSBIT verkocht tevens het speldje van de "World
Federation of Democratie Youth", waaraan .zij verklaarde dat
er zo juist,enige uit Frankrijk gekomen waren.

Yan dit speldje is een foto-copie bijgevoegd.

•/ In de studiegroep-commissie van de O.P.S.J,, welke haar
/adres heeft aan de Singel 360 te Amsterdam (adres ÏÏARTHA

zie blz. 11 ),r hebben zitting:
..FREEK DE VRIES, Amsterdam ,

fTAMAEA SCHUURMAN, Albert Cuy/festraat 272 Amsterdam en
' |GUTJS OOSTERHOUT, Jac.v.lennepkad-e 243 Amsterdam-.-'

BIJLAGEN: Programma OPSJ-congres (zie blz.12)
Knipsel uit "De Waarheid van 29-12-48
Artikel in "Vrij Nederland" van 31-1-^2-48, waarin
beschouwing door de Indonesische danser KAMODJOJO.

(vervolg: blz, 11).
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Personalia zijn alleen vermeld, voor zover alhier "bekend.

r

-tALBERS, Joop, Amsterdam ... '
)OBEEK, Hendrik Johan Willem Maria van, geb, te
.R.K.godsdienst, wonende J.S.Bachstraat 64 bis

XI BEAAT, Amsterdam,
^BREEDVELT, Bram, Rotterdam
^-*BULTJB, Catrien, Amsterdam
^ IDEE N, Ellen, wonende Oud loosdrècht C 269,

functie ; secretare_sse afd. Hilversum OPSJ.
~Ben- Haag, scholier Mulo
1e Atjehstraat Amsterdam

-idem
Johan, Schouwstraat 12,, Amsterdam

Utrecht 2.7-7-30,
te Utrecht,

ïnstituui

Pieïvden,
Annie ,
Gerrit,

Theodore
É'HPEKSTBA, Jacque.s, Amsterdam

Ion, Rotterdam
t Claartje dé, Hunzestraat Amsterda

voor Kunstnijverheisonderwija,^^
Elsje de, zuster van Claartje de/Jong
luoas de, Admiralengracht 96-1, /Amsterdam

tx~t ,^*KWAAK, Rie, verloofde van Jacques Hoekstra, vermoedelijk
* kleuteronderwijzeres of onderwijzeres* L. 0. te Amsterdam

XlKOEEN, Siem, wonende te Haarlem,, studeert te Amsterdam
y jMALSEN, -Martha van, geb.te Kethel en Spaland 15-8-24,

wonende Singel 360 te Amsterdam
^llANEN, Henk van, Utrecht (personalia nog niet bekend)
>.»MOL, Karel de, (alias "Ilja de Mol»), geb. te Zuilen 5-4-32,

wonende Bandoengstraat 24 "bis a te Utrecht
K l MULUES , Blse, Gourbetstraat 35 Amsterdam

Alfred Leo, geb. te Zeist 30-8-27, Zeist, 1a

het actiefste
in Amsterdam

lid

Slotlaan
(NAÏÏïTER), Hans, student te Amsterdam

Rietje, afkomstig uit Beverwijk,
van de afd. Kennemerland OPSJ, werkt verm,

Jan, scholier te Amsterdam
Gerard, Zeilstraat 4 (of '43-111) Amsterdam

G-errit van, afkomstig uit Den Haag (is militair)
^,PRZTRO¥SKY, Floortje, Borsenburgerplein 16-111 Amsterdam
^RETTSCHHIOK, student wis-en natuurkunde te Amsterdam,
wonende ergens in Amsterdam-Noord.

r̂f'VSCHOÏ'EN, Jopie, d'ochter van een bekende etser uit Rotterdam
XiSTOKVIS, Kees, student wisr en natuurkunde te Amsterdam,

woont ergens in Amsterdam-ïToord ^^guaessstsit^
r!»'̂  VISSER, Harry, leerling Inst. v, Kunstnijverheidsonderwijs

>*YRIE'S, Freek de, Lucelle straat 66-11 Amsterdam
Frans van der, student T.H. te Delft, wonende

Amsterdam; is tijdens het congres lid OPSJ geworden
X'IKARL ANDREAS WITH, geb.te Keulen 21-1-28;

.de bestuursfunctie van de

te

OPSJ , wegens

X^'^ÜHlF'FREIJEHrinfOLFF ("Joop Wolf"), geb.te Velsen 14-3-27,
wonende te Haarlem
ZEEHANDELAAR', Betty, secretaresse Land.bestuur ANJV
ZWART, Mar iet je. . .

„12-



Z E E R G 'B V.

Verbinding: 19
0/2 no. 25'49 OPSJ Dat u,

7 JAN.

Onderwerp; Ledenvergadering O.P.S.J. op 22
ten huize van: -
KAREL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32,
wonende Bandoengstr.24 bis a, Utrecht

8é ̂ $f \d berichtgever:, betrouwbaar

Waardering bericht: idem

\n slechts:
M KAREL DE MOL voornoemd, ^ /
„IMARGASETHA EUGEWIE DE MOL, geb. te Utrecht 17-S-35, eveneens

wonende Bandoengstr, 24 bis a, x ^^ «̂ t̂ -ĉ .̂
M ALPRED LEO NAGEL, wonende Slotlaan '1a te Zeist, en-"' uotn- <̂ c. OH

/«Lw^lTHEODOSE JOHAN HENRAB uit Amsterdam./^ - • - " - "

-T"'

Voornameli jk werd de finantiële toe.stand van de af d.Utrecht
besproken en het werd een "rotzooi", genoemd^ Van een admini-
stratie is geen sprake. Overal werden papiert jes opgediept
en na veel geharrewar werd eindelijk ƒ 15,- door afd.Utrecht
afgedragen ten bate van het Hoofdbestuur in Amsterdam.

Op GOHIELIS DE JAGER, ge b.te Den Burg 29-4-21, wonende
Kanaalweg 120 te Utrecht , werd flink gescholden, omdat hij ,
in plaats van op het congres op 27, 28 en 29 December in
Amsterdam te komen, nsar z i j n schoonouders op Oud-Beyerland
ging.

Verder werd mededeling gedaan, jJat^RMAjTg WASTIAÜZ niet
jneer t.e_be_r eiken was, daar hi j schijn paar spoorioo's
dwenen. Hiernaar wordt ,een nader onderzoek

is ver-
Ingesteld/ (Deze

woonde Eijnlaan 141 bis alhier, maar is in Juni 1948 ver-
trokken^naar Arnhem,. Parkstraat' 43 - Verbinding 19).

HENHAPi' zeide
een asnvang moes
ving en je tevens

nog dat in Utrecht ook de huiswerk-hulpactie
t nemen, daar je met deze actie scholieren

de politieke elementen kon vinden.
Karel de Mol zou nog gaan bewerken een wiskundeleraar aan

de Gem.H^B.S. , aan de Catharijnesingel te Utrecht, genaamd
i BRASEM. (Diens personalia zi jn nog niet bekend- Verbinding 19)
t Hagel aou gaan bezoeken LUCRIS DEKEMA EBBO JQHAW KRAEffiR,
geb. te Vreeswijk 27-4-89» wonende Hobbemastraat 1a, Utrecht»

ÖÈZIEIT:
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Verbinding: 19
C/2 no 59'49 OPSJ
Onderwerp

Datum

Ledenvergadering O.P.S.J., gehouden op
14-1-49 ten plm. 20 uur ten huize van:
KAR3L DE MOL, Bandoengstraat 24 b'is te
Utrecht.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

l Aanwezig wenen: KABEL DE MOL, geb. t? Zuilen 5-4^32
o.i. MARGABETHE EUGENIE DE MOL, geb. te Utrecht

17-8-35,
ALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27,

•^.HENDRIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK,
geb. te Utrecht 27-7-30.

Later o;p de avond kwam nog MARTHA VAN MALSBN uit Amsterdam.
Het was! een ledenvergadering, maar alle (leden haddeti ver-
stek laten gaan, wat vooral door Martha van Malsen erg
jammer wXrd gevonden vanwege het reisgeld.
Het A.N.J /V-^heef t tot de O.P.S.J. het verzoek geriaht,
om medewerkin^s-4^_jyejcj.enen aan een protestmeeting tegen
het gebeuren in Indonesië exr-wej. te houden in de Philips-
,zaal van de Jaarbeurs te Utrecht^o^. 21 Febr. a.s.

i (-Er moet door CQBML.IS DE JAGER en NAGBL een circulaire • •
•[worden opge-steld. die" aan alle "leraren moet worden gezonden
<-betreffende de huiswerkhulpactie.

Ook moet contact worden opgenomen met Jonkvr. EVA ELISA-
BETH VAN SUGHTELEN, geb. te Amsterdam 16-1-24, ( die lid
is van aex_N. J .N. , wat vermoedelijk betekent "Nederlandse"
Jeugd-Natuurvorsers") in verband met een lezing van
WILLEM GEHARD KLINKENBERG, geb. te Purmerend 7-12-23,
wonende Adm. de Ruyterweg 547 te Amsterdam, over Indonesië
op 25-1-49. Voor deze lezing zullen pogingen worden aan-

'jj
>^

gewend om het zaaltje te huren van Vriendenkring "Oudwijk",
Brigittenstraat 1 te Utrecht.
Het voegende programma is opgesteld:
25-1-49: lezing W.G. Klinkenberg over Indonesië
29-1-49: bezoek aan _de^__Sjb£££ejQwajQht met lezing van

G,de Jager " " " " " ' ~ ~ '""'
studentenstudiegroep o.l.v. een vooralsnog onbe-
kende ten huize van C.de Jager, Kanaalweg 120 te
Utrecht . . • '
gezamenlijk uitstapje naar een progressieve film
gezellige bijeenkomst met discussie over de film

15-2-49: lezing van BEN POLAK uit Amsterdam over "Democratie1
16-2-49.; studentenstudiegroep-bijeenkomst
23-2-49:/ scholierenstudiegroep-bijeenfcomst met lezing van

JLUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, geb, te Vrees-
^ w i j k 27-4-89, leraar Lich.Oef. M.O. over "Sport

en Maatschappij'*,

• • • ' ' -2 -

- 2-2-49

5-2-49
9-2-49



Martha van Malsen drukte speciaal Utrecht op het hart
veel werk te maken van de studenten vooral in verband met
de Nationale Reserve. Het schijnt dat Utrecht hier nog
te veel liefhebbers voor heeft (er werd gezegd een paar
honderd).
Aangezien de leden ontbraken heeft het bestuur zich zelf

op "democratische" wijze gekozen en de baantjes verdeeld.
Het ziet er nu als volgt uit:

ALPBED LEO NAGEL
KABEL DE HOL
PIETEB VREELAND, geb.te Utrecht 13-7-26
HENK VAN MANEN (personalia onbekend)
MAHGARBTHE EUGENIB DE MOL
PIETER VREELAND

Voorzitter: **
Secretaris: *

K {Penningmeester
\t\: \ Ischolierenwerk

[ Studentenwerk:
x^itting in de Organisatieraad heeft: PIETER VREELAND.
Verder werd er nog even gepraat over het zgn."heksenproces"
in de U.S.A. en Martha vroeg zich af, waarom hier toch niets
aan werd gedaan; het was zo belangrijk. -,
Momenteel wordt de Griekse fototentoonstelling (zie verslag
C/2 no 14'49 OPS J)/ge houden in den Haag. De afd. den Haag
van de ÖPSJ wordt echter te zwak gevonden om iets te 'onder-
nemen en nu zal hoogstwaarschijnlijk Amsterdam aich weer
belasten met een openbare demonstratie hiertegen, aangezien
zij het succes, te Amsterdam behaald, nogal groot vinden.
Het adres van CATRIEN BULTJE Jrs: Spuistraat 262, Amsterdam,
(zie ook pamflet "Het Amsterdammert je", A/2 no 57'49 OPSJ)

'
GEZIEN:
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Verbinding: 19
C/2 no. 37'49 OPSJ
Onderwerp; Bestuursvergadering van de

gehouden op 6-1-49 ten 20 uur ten huize van:
KABEL DS MOL, geb,te Zuilen 5-4-32,wonende
Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Betrouwbaarheid berichtgever: .betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanwezigen:

M'

KAR33L DB MOL voornoemd
CORNBLIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21,
wonende Kanaalweg 120 te Utrecht,
MARTHA VAN ÏÏALSEN, geb.te Kethel en Spaland
15-8-24, wonende Singel 360 te Amsterdam.
HENK VAN BSEK.

De Mol had een petitionnement ter tekening betreffende
een steunactie aan Indonesië, in die zin, dat hierin een
protest werd aangetekend bij de Nederlandse regering. •
Deze actie gaat uit van het Comité "Hulp aan Indonesië":
dit zou sen afscheiding zijn van de meest linkse elementen
van de Vereniging """"He der land-Indone s ie. •
Het secretariaat van dit Comité is:
Mevr. J.H. VAN ÜAMTËIT-MOBS, Herengracht 28 te Amsterdam.

Het bleek, dat De Jager eveneens met zo'n lijst liep te
colporteren en hij vertelde, dat Prof. Dr. Minnaert niet
in dit Comité zat, maar in he.t andere, n.l. dat van-Jef
Last, H.v.Randwijk, Ds. Buskes e.a., in ieder geval een
minder links georiënteerd comité'. (Bedoeld wordt het
Comité voor Vrede in Indonesië - verbinding 19). De Jager
heeft toen Prof.Minnaert erop gewezen, dat het eigenlijk
niet in de fraaie was, dat hij In -dit comité zitting had en
Minnaert heeft de toezegging gedaan dat hij er eens over
zal denken. Ook heeft Minnaert een1 pe.titionnementslijst
geaccepteerd van het Comité "Hulp aan Indonesië.
Martha van Malsen wilde In de studiegroep (de studenten-

groep) van de af d. ütjr e oh t van de O.P.S.J. ook de poïitiek
behandelcT zien en niet alleen onderwijskwesties. Het is
"haar duidelijk gemaakt dat Utrecht geen Amsterdam was .en
dat het wenselijk zou zijn om in Utrecht de studenten niet
direct met politiek lastig te vallen maar het voorlopig te
houden1 op onderwijskwesties en dan te zien hoe er gereageerd
werd.

Martha had ook veel belangstelling voor de werkzaamheden
van de werkgroep Utrecht van het Verbond van Wetenschappelij-
ke Onderzoekers en deelde mede, dat de studentenvereniging

T—A'Pericles" te Amsterdam zich ook met dit probleem bezig
hield (n.l. hoe de werkstudenten aan een baantje komen en
welê[k werkzaamheden voor hen geschikt zijn^) Zij zou verder
nog adressen in Hongarije en Roemenië' verschaffen.
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Het ligt in de "bedoeling einde Januari een lezing te or-
ganiseren voor middelbare scholieren. Hiervoor is schrif-
telijk aangezocht de heer BEN POLAK uit Arasterdam.'Deze
heeft echter geen antwoord gegeven. Ook de tweede aan-
schrijving bleef zonder antwoord. Martha zou hem nu in
Amsterdam opbellen om te vragen of hij even wilde antwoorden.
Het is de bedoeling, dat ook de studentenafdeling deze
lezing bij zal wonen en daartoe zal een zaal worden gehuurd
van de Vriendenkring "Oudwijk", Brigittenstraat 1 te Utrecht,

dat tussen 16 en 19 Jan, a.s
vooraanstaande communisten

Martha van Malsen vertelde,
het zgn. heksenproces tegen 12 ... _. _.. .
in de U.S.A. zal beginnen. Het ligt in de bedoeling om op
die data enige demonstraties in Amsterdam op touw te zetten;
een protestmeeting e.d.

Zij vertelde verder nog, dat zij niet bij de demonstratie
tegen de Griekse fototentoonstelling aanwezig had kunnen
zijn, daar zij ziek was. Dit vond zij heel erg, daar zij
meegeholpen heeft de demonstratie op touw te zetten. Vóór
deze demonstratie heeft men reeds met verf geklodderd en
wel op een richtingbord dat naar de tentoonstelling verwees
en op de stoep voor de tentoonstelling. Bij deze laatste
arbeid werden zij, toen er reeds een hakenkruis op de stoep
geschilderd stond, gestoord door een politieagent. Deze
heeft de pot met verf in het water gegooid en aag het haken-
kruis over het hoofd. De andere morgen was de verf reeds zo
ver gedroogd, dat om het te verwijderen de stoep opengebro-
ken moest worden. Aldus het verhaal van Martha van Malsen.

Vervolgens kwam de huiswerk-hulpactie ter sprake. Deze
moet ook in Utrecht ingezet wordenf In aanmerking hiervoor
kwamen CORNELIS DE JAGKEB en ALPEED LEO NAGEL. Het ligt in
de bedoeling, dat 'De Mol voor de te helpen scholieren zorgt.
Men heeft echter niet de beschikking over "talen-mensen",

uitgekeken worden in de studentenvereni-
Martha van Malsen merkte hierbij op, dat

uitgezien moest worden naar linkse studenten en niet naar
rechtse, want het moest zó zijn, dat zij die huiswerkhulp
verleenden, tevens propaganda, souden maken voor de Q.P.S^J.
en zouden trachten de middelbare scholieren naar de O.P.S.J.
te krijgen.

en nu zou hiervoor
ging "Prometheus".

Bij de bespreking van
Utrecht-OPSJ bleek, dat

de finantiële toestand van
deze een schuld heeft van

de afd.
10,-

ĵW

BECTIFIOAT1E.

In rapport C/2 no 14'49 OPSJ dd 5-1-49 blz. 11 dient te
worden geschrapt:(bij de naam BEEK, H.J.W.M.van. )

--- "J.S.Bachstraat 64 bis". Dit moet zijn: J. S.Bachstraat 58.
Hij is de zoon van:
Hendrikus Antonius Hyacinthus va_n_Beek, ge b. te Utrecht

15-7-92, ambtenaar ïf .S. (wien§~ politieke oriëntering zeker
niet pro-communistisch is) en van

JOHANÏTA DAMIANA GEOHGINE VAÏÏ BEBK-TOTTSSAINT, geboren te
'oensel 18-9-92,

beiden wonënée J.S.Bachstraat 58 te Utrecht,
De moeder is echter lid C.P^ÏÏ. en lid ïïed. Vrouwen Beweging.

BEZIEN:
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Hierbij een rapport over het op 27» 28 en 29 December 1948
in Amsterdam gehouden eerste landelijke congres van de "Organlsa
tie van Progressieve Studerende Jeugd" (Q«P»S.J«).

Het bestuur van deze, nog jonge, organisatie heeft aanvanke
lijk getracht de schijn te bewaren, dat de 0*Ï>»B*J* in hoofdaaak
slechts de studiebelangen van de jongeren wil dienen»

Als aanvulling op hetgeen daaromtrent reeds was waargenomen, -
toont het gebeuren op dit congres duidelijk aan» dat de O.P»S.J*
In de eerste plaats moet worden gezien als een werktuig in dienst
van de "GomunlBtiache Partij Nederland, ("De Waarheid"), tot
voorbereidende-communie t isohe agitatie onder "studerende jongeren".

Voor de orltische' beschouwing van het op dit congres voor-»
gevallen* al j verwegen naar het zaaandoveraieht no 12/1948, dat
ik u binnenkort hoop toe te aenden.



2t

/
' Illa/c 4

2 B B l g E H B I M.

Hi«r»öde veroorloof ik ai| T» e r Exe«llentie 0011 té bladen
ean yerelag van het aeisit» landelijke congres van &«. Orgsainatl*
van Progreaaieve Studerende Jeugd, ent gehouden werd te Aiaster-

op 27» 28 «a 29 Beceraber 1948.

Rot beatuur heeft alch tot voor kort beijverd in haar of-
fidele han<3elin#m sakelî ltiieid te demonstreren en naar buiten
uit <S* schijn te wekVen, ö*t i« orfmnieatie geen jwlitlek» grond-
almg heeft, doch hoofdaakelijk ée studie-belangon dor Jongeren .
wit dienen. , ' •

De gebeurtenissen op dit congres hebban, «üa
van hetgeen betreffende het weaen van d* O.P«3*,T, ree d B
ŵ argenoaen» duidelijk Rnngetoond, dat a*ae orfiemiaati» in ét
eerste plaatc moet worden gsaien ftla «e» werktuig lm dlenet vaa
d« O.P»S. , tot een voorbereidend-coTTmrniatiache afritatie onder

Tooir 4* critische besohouirin|; van het gebeuren op, dit oon«>
grea moge worden verweaen na«r het binnenkort te

Het Hoof a vs-ft

L* Bint hoven,

Aan Z.E.
de Minister-President
de Min. van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen
te
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Aan de HG van F. te Amsterdam
« "•-• M " " " Utrecht0



Z E E R G E H E I M 31 JAN. f949

Da t urn: 28|-1* 4$ ƒ
"™*

Verbinding: 19
C/2 no. 88'49 OPSJ
Onderwerp: Bestuursvergadering afd. Utrecht der

O.P.S.J. op 24-1-49 ten 20 uur aan het
adres Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

l

Aanwezig waren: KAREL DE MOL
*» • ALffHED LEO NAGEL
XI CORNELIS DE JAGEB

Besproken werd: De start van de studiegroep voor de studenten
welke is vastgesteld op 2-2-49. De vraag was, waar moet deze
gehouden worden en wat moet er behandeld worden ? »
Nagel wil de eerste avond een lange uitleg geven van de

politiek van de OPSJ, waarin allerlei feiten genoemd zullen
worden, die dezerzijds reeds van de congressen bekend zijn.

De Jager ging hier tegen in met als argument dat op deze
wijze velen worden afgeschrikt die op andere wijze voor de
OPSJ gewonnen zouden kunnen worden.
Ten slotte werd voorgesteld dat er een verhandeling zou

worden' gehouden over hetgeen het Verbond van Wetenschap-
pelijke Onderzoekers (V. W. O.) reeds op onderwijsgebied heeft
bewerkt, dus de gegevens die reeds binnengekomen zijn in
de werkgroep van het V.W.O. betreffende de toestanden aan
buitenlandse universiteiten voor zover betrekking hebbende
op progressieve collegegeldregeling, beurzen, renteloze
voorschotten, e. .d,
Nagel had hier weer bezwaren tegen en wel, dat hij daardoor

niet de gelegenheid kreeg snel genoeg een behoorlijk"linka"
studentenkader te vormen. Hij wil dit zo snel mogelijk heb-
[foen, daar volgens hem de CPN en aanverwante organisaties
rote kans lopen met de huidige verscherpte toestand ver-
oden te worden. Gebeurt dit, dan moet de OPSJ ondergronds
erder kunnen werken. Koste wat het kost wil hi-j nu een „,-
nelle vorming van het studentenkader doordrijven. De kwestie
an het verbieden van de C.P.N, is te Amsterdam ter sprake
;e bracht.
De beslissing over het bovenstaande is uitgesteld, daar

de studenten van de OPSJ in Utrecht op 3V1-49 naar de
Spuistraat 262 te Amsterdam gaan om over dit onderwerp een
bespreking te voeren met de dagelijkse leiding van de OPSJ.

De Mol vertelde, dat AEMAND WASTIAUX ergens in Arnhem zit.
Hij is inderdaad niet in Utrecht teruggekeerd om zijn studie
te hervatten, (zie ook rapport C/2-25'49 êd 6-1-49).

Het bezoek aan de Sterrenwacht te Utrecht op 29-1-49
(zie C/2-59'49 dd 19-1-49) is verplaatst naar 12 Maart H9.

De protestvergadering tegen Indonesië in samenwerking met
het A.N.J.V. is verplaatst van 21-2-49 naar 5 Maart 1949.

... ' . ' GEZIEN: , . ,•'..',
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Verbinding: 19
C/2 no. 87'48 OPSJ ^

Onderwerp: Orgaaisatie.iaad-vergader!^yaejr|||iipiifPfSi. J. ,
op Zondag 16-1-49 in hè i; ""^e bouw" van hè t
A.N..J .V. , Spuistraat 262, Amsterdam, van
10 tot 17 uur.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

( Aanwezig was de gehele organisafcieraad (zie C/2 no 14'49
*Ibl. 7, dd 5-1-49), uitgezonderd LUCAS DE JONG, en des
)fl middags ELSE MULDEB.
jflAllereerst werd een heftige aanval gedaan op ELLEN DEEN
''ten LOU HOOGCAESPEL, daar zij niet hadden deel genomen aan

de demonstratie tegen de Griekse fototentoonstelling op
29-12-43 tijdens het OPSJ-congres (zie C/2-14'49 blz. 8).
Lou Hoogcarspel's verweer was, dat hij zich niet lekker
had gevoeld en naar huis was gegaan; dit werd zonder meer
aangenomen.
Ellen Deen echter had een geheel ander verweer en wel, dat
zij het met de demonstratie niet eens was; zij trok de

•^'waarde 'van z o ' n demonstratie in twijfel. CLAAETJE DE JONG
• v j en JOHAN FEEDEEIK WOLPF wezen haar echter terecht.

Verder werd er aangespoord tot zelfwerkzaamheid; niet alles
een ander laten doen, doch zelf ook actief meehelpen de
organisatie groter te maken; geen lid mag werkloos blijven.
Er moet begonnen worden met de kaderscholing, materiaal '
verzamelen over Indonesië, enz.
Begelmatig wordt een kaderbulletin uitgegeven en moeten
kaderbijeenkomsten worden gehouden. Dit is echter alles
nog-toe komst muziek.

en KA^L_AND^EASJi?ITH hebben gesproken op
~ ~ ' v werkvrouwen i n

dienst van de gemeente.

GEZIEN:

J



VAN AL.G12.'1SRS ZAEHW

.:B 55192

Ond.; Studenten-conferentie

IlIe/IIII 3

's-Gravenhage, 4 Kaart 1949.

Q E n s i &
n.a.v. 55198 v. Utrecht z.Co,

r>.
1r-^-~--^^^~t~^'f ' •». l- ** i

Volgens het bla.adje "Orkaan" (uitgave van de
C.P.3.J.-a£d. Utrecht) van 18-1-1949, zal tijdens of
omstreeks de Paasda&en a.s. door de C»P.3»J. sen
grote landelijke conferentie worden georganiseerd,
tezamen met studentenorganisaties uit alle universiteits-
steden van het land ©n het Verbond van Wetenschappelijke,
Onderzoekers. Deze conferentie zal geheel gewijd zijn
aan de universitaire problemen. De plaats waar dese
vergadering zal worden gehouden is niet genoemd.

Ik moge IJ versoeken nlj, ao mogelijk, t.z.t. te
doen Inlichten over het verloop van des©-bijeenkorast.
Bijzondere belangstelling bestaat dezerzijds voor de
deelnemend® organisaties, de samenstelling der delega-
ties en de Inhoud der redevoeringen,

Het Hoofd van d© Dienst
namens deze:

L.l. van Laere

Aan
H'. C. v. P.
H'.C.v.P.
H'. C. v. P.
H'.C.v.P.
H.G.v.P.
ïï-.C.v.P.
C.v.P;

. te AMSTERDAM IA t - ' / ï / j

"^e
te
te

xte
^A-t'"/ ^e M§25SP- 7 ^ //"^T"
,,"/..' ;̂  t e x llEJÏDM^" 7^ / J"^l 'ir'/> A-.-L. '/ •MJ.'i üilUI >1 -;, ft- *' —

.?., • ; ,, ./ ftte
C.V.P.
Corpschef v. P. te
C', v. P.

te
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Verbinding: 19
C/2 no 1,32'49 OPSJ

'Dit ui?

Onderwerp: Verslag van de
van de O.P.S.J.

;e Studente
3-2-49 ten fiüïze srr

COBNEtlS DE JAGEB, Kanaalweg 120 te.Utrecht.-

Aanwezig waren:
CORNEIIS DE JAGER, geboren te Den Burg 29-4-2,1,
ALFRED^LEO^MGEL, geb. te Zeist 30-8-27,
.HANS. NAgNiaKK economisch student uit Amsterdam, ,
t De ze Hanning is dezelfde als de student Nannen of Nanner,
genoemd in rapport G/2 no 14'49 bl, 11 dd 6-1-49, die een
re'latie- heeft op de Russische Ambassade; hij • was aanwezig
op het O.P.S.J. congres in December 1943 te Amsterdam ge- -
houden). • .
Verder was er nog een onbekende.
Van de s tudenten was niemand opgekomen. • .

Fred Nagel zat vreselijk met de saak in zijn maag, aangezien
niemand was opgekomen. Er werd besloten om de gehele bijeen-
komst H dagen uit te stellen, dus tot 23-2-49. Dan komt er
uit Amsterdam ene DE LA 'COUBT, kennelijk als toezichthouder.

had het er over of er in Utrecht geen relletj.es op
touw gezet konden worden want in Amsterdam ging dat zo goed,.
Hij vroeg of er bijv. geen wantoestanden op de Universiteit
te Utrecht waren en De Jager antwoordde hierop dat' er eigen-
lijk hier .geen wantoestanden waren*. Volgens ÏTann̂ g moest. er
dan speciaal, een. >studie worden gemaakt van het universitaire
leven om zodoende wantoestanden op te sporen.

•-T ' ifannfcag is lid van dq Amsterdamse studentenvereniging
P*pericles". Over deze vereniging deelde hij mede, dat na een
vergadering altijd enige jongetjes verslag op zekere adressen
gingen uitbrengen, De Jager keek hierop erg angstig en was
dier kennelijk door geïmponeerd.
Volgens Fannï&g heeft lim Klinken berg uit Amsterdam e-en

rel gemaakt op het college van Prof. Barents van de 7e facul-
teit te Amsterdam.
Even had hij het ook nog over de op te richten tweede

technische hogeschool te Eindhoven. Volgens Nannlng heeft,
Delft opdrachten van de Western Electric Co., -die zich hevig'
zou verzetten.' tegen het oprichten 'van eèn'T.H. te Eindhoven
daar zij Philips dwars willen zitten. Dus een strijd tassen
twee grootkapitalistische machten.

Nann^tTg is secretaris van het Wroclaw-comité. Hiervan is
en congres in voorbereiding dat omstreeks Pasen in Doorn

gehouden zal worden. Dit wordt gehouden op een of andere
grote buitenplaats waar 4 è. 500 man aanwezig kunnen zijn.

Ten slotte informeerde ïïannlng nog naar de nouding van . -
ALjEET JOHAH BQKRMAN (geb. te Utrecht ' 19-1-23, medisch student,
wonende Schröedeï~v.d.Kolkstraat 19 bis te Utrecht) , waarop
De Jager antwoordde dat hij "zwevende" was.
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Verbinding: 19 Datum: 19-2-49
C/2 no 157'49 OPSJ
Onderwerp; Bestuursvergadering van de afd. Utrecht

der D._P.S.J, op 14-2-49 ten huize Van
KASÊL DE MOL, wonende Bandoengstraat
24 b'is a te Utrecht.

Betrouwbaarheid' befichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem ,

Aanwezig waren: KA1EL .DE MQLr ,
ALPEED LEO "NAGEL

, ; PIETEE VBEÉLAND
,.'•.:. - . , JOHAN NIEUWVEEI.

EeTst werden de, bedragen afgerekend van het OPSJ-maandblad
"Studie en 'Strijd". Hierbij'. bleek dat De Jager '10 nummers
had' verkocht,- De Jiol eveneens 10, Margaret-ha Bugenie de
Mol 1 nummer én Vreeland en Nieuwveeh tezame'n 4 nummers.
Wat, 'anderen hadden verkocht was nog niet bekend,
Daarna j kwam de mislukte bijeenkomst van studenten ten
huize van Gornelis de Jager, ; Kanaalweg 120 te Utrecht,
t&*. sprake ( zie Rapport Q/2 no .152' 49 dd 14-2-49). 'Hef
bleek; dat Mar th'a van Mal se n op '13-2-49 bij De Mol in
Ut ïe;cht -was geweest en daar lage!" ean hartig standje over
de Je mislukking had gemaakt . Zij 'had opdracht, gegeven
belangstellenden opnieuw te bezoeken,
Verder, is' er nog het plan om 'op, 2-3-49 Prof, Dr. HANS' >

' (geb.te LUC kenwalde 17r 9̂ -05, wonende-Franz

c

Sohübertstraat 44 >te Utrecht.) een lezing voor de 'OPSJ te
laten houden over onderwijsvernieuwing, Nagel zal dit met;
Erof. ?r e udenthal be spreken. Wanneer Prof. Freudenthal '
genegen blijkt om\e -lezing te houden dan zal ïïagel
naar het Universiteit shuis, Lepel^nburg 1 te Utrecht

, schrijveu om een. zaal voor de leziiag te huren,
'Tevens <zal op deze avond (2. Maart f949) de oprichting
plaats vinden van de studentengroep der OPSJ te Utrecht, "
Het bleek hierbij weer overduidelijk dat de instructies ' -
uitgingen van Amsterdam.
Vreeland en Meuwveen leverden „critiek op deze vorm van
uitvoering, daar zij wilden dat eerst alles omtrent deze
lezing vast stond alvorens belangstellenden te bezoeken,
Maar Hagel zei: "Hee, Amsterdam heeft het zo bevolen^ en' ;
zo geOseur-t het".
De Mol was het echter met Vreeland en Nieuwveen eens en
vond het helemaal nie-t- bezwaarlijk, wanneer door dé afd*
Utrecht ook eens een beetje eigen initiatief werd ge-toond.
De Mol vertelde nog dat hij op hét redactie bureau van , >
"De Waarheid" hst n̂f o r mat ie blad van.de' Griekse uartisane^
had gelezen- en dat hierin iets ̂ efmeld stond van de rel
in December op het Muntplein in Amsterdam ( zie verslag ',,
eerste congres der OPSJvop 27, 28 en 29-12-1948* 0/2 nö ƒ
14 '49 dd 6-1--49). Er stond in vermeld dat er een optocht
had plaats gevonden- van een paar honderd man en dat de
zaak door de politie was uiteen geslagen. Hierbij zouden,/'

• , . ' - - ' ,• ' / ' \„ '-.);•
'v' - *>(..,-'., , ' -' ''-'.{ -'''•- •>''*-̂ .'11'-'̂ ^ /̂ 'V'̂ /.̂
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, , volgens bovenvermeld blad, enige gewonden zi jn gevallen
n enige arrestaties z i jn verricht.

Het aantal leden van de afd. Utrecht der O.P.S.J . be-
draagt raomenteel

^feyr"

BEZIEN:

^

C
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Verbinding: 19
C/2 no 216'49 OPSJ
Onderwerp;

Datum: 4-4-49 -

CL.-J/Studentënbijéenkomst van de O. P .
Utrecht op 2-5-49 in het Universiteitshuis,

7 lepelenburg 1 te Utrecht

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

^i

Aanvang 20.15 uur, einde 23 uur.
<^~ x__ Jet onderwerp dezer bijeenkomst was een] lezing van Prof .Dr.

HANS FBEUDENTHAL, geb. te Luckenwalde 17-9-05, wonende Frans
Schubertstraat 44 te Utrecht, over het onderwerp: "Onderwijs-
"vernieuwing, maatschappelijk: gezienrt. Deze lezing werd op &&

aangekondigd in "Sol lustitiae" van 26-2-497
'OBGANISATIE VAN PBOGBESSIÈVE
"STUDEBENDE JEUGD.
""Nederland moet industrialiseren", is een veel gehoord gezegde
"in'deze naoorlogse tijd. Daar Nederland zijn positie als com-
"merci-eel en finantieel bemiddelaar heeft verloren, is deze in-
dustrialisatie urgent geworden. Voor deze industrialisatie Is
"behoefte aan een zeer groot aantal goed.geschoolde-hoofd- en
"handarbeiders, die door óns onderwijs geleverd moeten worden.
"Ons onderwijs (ook het Universitair) schiet in deze taak te-
"fcort en zal daarom vern4$uwd moeten worden.
"De OPSJ, ,die zich o.a. bezighoudt mét het bestuderen van maat-
schappelijke vraagstukken, in het bizonder met die.vraagstuk-'
"ken, die in verband staan met het onderwijs, is van plan een
"studiegroep te vormen- onder de studenten te ,JJtrecht, die zich
"zal bezig houden met deze problemen.
"Op Woensdag, 2 Maart 1949, 20 uur zal: in het. ïïniversiteitshuis
"Kamer 10 een inleidende bespreking worden gehouden over deze '
"studiegroepen.
"Op die avond zal Prof. Dr. H. FBEUDENÏHAL. spreken over:
"ONDEBWIJSVEBNIEUWING ALS MAATSCHAPPELIJK-PROBLEEM.
"We nodigen alle belangstellenden uit om deze bijeenkomst te
"bezoeken en kennis te komen maken met onze organisatie.

- " '• Het Be s t u'ur 0.P. S. J.af d. Utrecht,
- " - . " . . • Secr. Bandoengstraat 24 Bis A. *

Aanwezig waren: , ~ -
x.Prof.Dr. HANS FJ8EUDSNTHAL voornoemd, ' -
^VJCOBNELIS ̂ DE JAGES, geb.te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaalweg-

'20 te Utrecht,
LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan 1a

[te Zeist,"
;EL DE MOL, geb, te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoengstraat- .

a te Utrecht, .
.BTHA VAN MALSEN, geb. te Kethe'l en Spaland 15-8-24, wonende

fï"Singel 360 te Amsterdam, .
%.«&. TEN I.ÖHUIS, student wis- en natuurkunde te Utrecht.
/ÏA. MINJON, med. cand, te.Utfeeht (rechts georiënteerd),
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"c,

l &ERARDUS SMITS, geb. te Lochem 28-10-18, wonende Berfcelstr.
'110' te Utrecht (chem. Drs., werkzaam bij het Centraal Insti-
tuut voor Voe deelonderzoek - GIVO -, thans gedetacheerd bij

, de physiologische chemie, Prof. Westenbrink, te Utrecht);
hij is links georiënteerd,

HENT, med, student te Utrecht,
SIION COBNE1IS BEENTJES, -geb. te Den Haag 9-10-22, wonende'Justus v. -Effenstraat 25,
alsmede 'een onbekende student van "Perieles" te Amsterdam.
Hagel hield een inleiding, waarin hij alle bekende leuzen, van

de O. P. S. J. ter tafel bracht, zoals Oorlog en Vrede, de kolo-
niale oorlog van Nederland^ enz.
L^,Hierna kwam de lezing jran Prof.Dr. H. Freudenthal/over - /-
bovengenoemd onderwerp. Qïiervoor moge- worden verwezen naar het

./gelijknaminge artikel in "De Vrije Katheder" van Januari 1949"?
-De student Hent toonde belangstelling voor de O.P.S.J. en J

is naar huis gegaan met een urgentieprogramma.
Om ongeveer 22 uur was er pauze, waarna een korte discussie.

De discussie liep geheel over het onderwijs en leverde niets(
bijzonders op. Aanndeze discussie namen deel Gornelis de~
Jager, Martha van Malsen, Beentjee, Smits en voorts de student
W. DANZIGEB (cand. wis- en natuurkunde, rechts georiënteerd);-^
ypreudenthal had in de loop van zijn speeeh het zo voorde- */
teld,-alsof er teveel waarde werd gehecht aan het probleem

Oorlog en Vrede. Hij vindt dit probleem veel te abstract ejit
je kunt het volgens hem veel beter hebben over het onderwijs, -
want dit is concreter en je beschikt over meer feiten. . -^ -
De Jager kwam hier tegenop, daar er völgehs hem tijdens e-en -;'
oorlog zo goed als geen onderwijs meer gegeven wordt. Freudea-
thal omzeilde dit in zijn antwoord min of-meer en zeide dat -
je pas over 20 jaar objectief over het hedendaagse probleem ,f
Oorlog-Vrede kunt spreken en oordelen^

•«— --—— • "
Na deze discussie bedankte Nagel de professor voor zijn

lezing en gaf direct daarop zijn visie -op de koloniale oorlog
ten beste. Toeh hij echter nog maar pas aan de gang was,
liep uit protest MINJON de zaal uit, even later gevolgd door
DANZIGEB.

Na afloop volgde een gesprek tussen Nagel, De Jager en de ;\' uit Amsterdam. Dit ging over het te houden congre.s

van het V.W.O., de O.P.S.J. en "Pericles". Nu zal dit worden'-
een congres van Y.W.O.• O.P.S.J.. en."Civitas" Amsterdaflu? ,
TZle 'hieromtrent ook de rapporten: C/2-11^9'49 OPSJ dd B-2-49^
G/14-209'49 VWO dd 3-3-49 en C/2-218'49 OPSJ dd 4-3-49). '. ,
Hierbij bleek, dat Jie't initiatief was uitgegaan van "Periodes?* "
Amsterdam, maar dat he$ rechtse gedeelte van het "V.-W.'OJi sterjb
gekknt was tegen een congres met een eenzijdig georiënteerde^'
studen.tenvereniging. Heel handig heeft men toeh o vér ge schar-". '«
keld op "Civitas" Amsterdam. De meeste mensen en ook de aea-%N'
demirci weten n.l. niet, dat f'Civitas" in -jfeit e - betekent d7e --!1**5
A.S.V.A. (Algemene Studentenvereniging Amsterdam), wat in'
feite een groep sterk links georiënteerde studenten beteki
Hierbij merkte De Jager op dat men er rekening mede moest
houden dat het ,V.W.O. neutraal was, en dit op sterke
toon, waarvan de bedoeling door allen begrepen werd.

«i,,
'. A-'



Later vond in de garderobekelder nog een gesprek plaats
tussen Gr.ten Lohuis, C;de Jager en A.L. Hagel. Ten 'Lohuis
vroeg, hierbij aan Nagel, hoe Prof. Freudenthal zijn ''.-,
(Nagel'1 s) rede gevonden zou hebben. Hagel antwoordde dat
de professor hierover wel zijn eigen mening zcm hebben,
maar dat hun mening^minsteBS evenveel waard was. Voorts,
merkte hij op, dat ̂ reudenthal alleen theoretisch links
was, maar practisch niet. Hij zeidë,dat Freudenthal niet
in de realiteit leefde, hetgeen volgens hem ook in zijn
lezing tot uiting was gekomen.

rEZIBHi
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:̂ 19
218'49 OBSJ

Datum: 4-5-4-9

Onderwerp: Schol ie r ent) ij eenkomst van de O.P.S.J; afd.
Utrecht op 28-2-49 aan het adres Bandoeng-
str-aat 24 bis a te Utrecht. ~~
Aanvang 20 uur, einde 23 uur.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem.

Aanwezig waren:
KABEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoengstra.at*
24 bis a te Utrecht,

*MABGAEBTHA. EUG-ENIE DE MOL, geb. te utrecht 17-8-35, -1' *
4ESTSER ANTHONLA DE MOL- VAK OOSTEN, geb. te Amsterdam 1-4-09̂
• weduwe van Wille m Hendrikus Joseph de Mol (geb. te Utrecht^ ' ,
23-1-98, verm. overleden op 23-3-43), wonende Bandoengstüfcaat
24 bis "a te Utrecht,"
^COBHELIS DE JACOBS, geb. te Den Burg,29-4-21, wonende te
Utrecht, Kanaalweg 120 en zijn echtgenote:
DÖSTJE DE JA5BB- B-IENKS, geb. te Bandjermasin 14-10-21,. "
ALPEED LE'O ÏTAS-EL,-geb. te Zeist 30T8-27, wonende te Zeis't c "
Slotlaan 1a, ' ~ t - j

*VHEHDEIK JOHAN WILLEM MAEIA VAS-BEEK, geb.te utrecht 27-7-"3Q-
>JJOHAÏÏ HENDEI? WILLEM CHEISTIAABT van BEEK, geb. te UtreehV •,

' 6-33, beiden wonende1 J.S.Bachstraat 58 te Utrecht, vl- "
KEAMËE, afgestudeerd" socioloog, wonende Oranje ÏTassaaiaaa,

71 te Zeist (hij is lid geweest van het Utrechtse ^----'^'- -
'Corps).

j

-
H,-. .Kramer, die p"e_ghta^ j.ngpfitf 'IA- *°, begon over het woöfd'-*,^

progressief vanjde Q.?.S,<T. en" vroeg of dit sloeg op -een, B,f-:?"
andere politieke: oriëntering. Hagel diende henrvan replié)c
en vertelde dat dit, niet Jhet geval was, maar. dat ' progre ss
berekende "vooruitstrevend" en 'dat vele rechtse 'mensen d
waren, lat uur lij k waren, aldus Nagel, de meeste .linkse mejaseif_
ook progressief omdat' dit juist hu-n "doelstelling was.. - -V̂

Vervolgens ontspon-zich-een debat tussen De Jager en
genote, mevrouw De Mol, H.Iramer en Nagel over het onderwerp^-
Indonesië. Zonder .dat de aanwijzingen, vervat i£ bijgaande
afs©hriften van stencils over "Wat gebeurt er iEt Azië ?*U ''* .̂
werden" geraadpleegd, verliep het debat toch "langs d e aas 1:

H. Kramer wordt binnenkort door de Nederlandse
^gezonden na'swr het Oosten van Indonesië om aldaar,;

mderzoekingen te verrichten; Hij bekende "dat Hij niet -----
over Indonesië kon .zeggen, daar hij er^'nog nooit was gew„e<ei1%
Hiervan maakten-De Jager en echtgenote dankbaar gebruik offi;!^
heja ,van alles en nog wat wijs te maken-omtrent de sle&httf ^
'toestanden op oMerwijsgebiéd en de slechte sociale t'oesl^
Kramer vertrok om omstreeks 22.15 /uur met de- woorden dat
er toch nie,t helemaal zeker v,an was of „alles wat^hijv die sn
had gehoord wel juist was. '

S"4fff«
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Na het vertrek van Kramer zeide Nagel zo in het algemeen"
"Het is leuk geweest, hè ?", waarop De Jager inviel met de.
woorden: "Ja, het ;Ls een goede oefening geweest". 'Hierbij- .
rijst het vermoeden dat Kramer uitgenodigd is geweest als',

fenobject,

HEN POLAK, arts te Amsterdam, die oorspronkelijk een le-
zing zou houden, was niet gekomen wegens ziekte. ~ ,

f Volgens De Jager heeft Prof. Minnaert in een bijee.nkomst"
Kran de Utrechtse hoogleraren gezegd dat het wel eens leuk
[zou zijn, om' dé behoefte te onderzoeken welke de industrie
in Nederland heeft aan academici. Dit vond grote bijval bij
de andere hoogleraren en ook de regering ziet hier het "-
noodzakelijke van in en is zelfs bereid hiervoor geld uit
te trekken. Nu is het plan om te zorgen dat het gehele
onderzoek over het V.W.O. loopt. Volgens De Jager was dit „•
erg gunstig daar er^dan bronnen konden worden opengeboord,
die tot nu toe gesloten bleven. Drs. Tolhoek heeft n.l.
vergeefs deze gegevens over Philips trachten te verkrijgen.
Wellicht zullen rechts georiënteerde leden van het V.W.O. '
meer bereiken;' de rapporten komen ten slotte tocji biü prof..terecht. .---•. ., L. - ,
/ïïet plan is ook, om 'over dit onderwerp een congres te .-
organiseren van V.W.O., O.P.S.J. en "Civitas" te Amsterdam; '
deze laatste organisatie in plaats van "Pericles", di« oor-
spronkelijk was uitgenodigd. Nu wordt in Utrecht ónder
Civitas verstaan de gehele Utrechtse "Universitaire Gejaeen- -
schap, maar in Amsterdam is dit niet "het geval. In Amstefd'am
betekent de "Civitas" de A.S.'V.A. (d.w.z. de Algemene ,Sta-'!
•dentenvereniging Amsterdam), welke een grote groep links '-
ge or ie'n te e r de studenten omvat.

Na_afloop ontspon zich nog even een"gesprek over het
onderwerp dat er weer geen scholieren-waren komen opdagen»'-
Volgens Nagel moest er dtmook meer actie worden gevoerd.

'"Kar e l de Mol vertelde dat binnenfcprt hier de film "Achter-
'het IJzwren Gordijn" zou komen en dat hij hoogstwaarschijn<-
lijk wel tevoren kon uitzoeken waar deze zou worden verto'ond,

l Hij hoopte dat het de Vreeburg-bioscoop zou zijn, daar de'z©
l zich uitstekend leende voor acties als het gooien met, stin&r-
• bommen e.d. ;"'
"~T— Nagel had op het redactiebureau van "De Waarheid" zowat

j ƒ 4,50-vertelefoneerd om alsnog een spreker voor de avond -
/ te krijgen, hetgeen was mislukt. "Ilja" zei toen dat die-

'flrl onkosten maar door Ben Polak moesten .worden vergoed daar-hij '
/ op het laatste,ogenblik had afgezegd. Fred Nagel zei hierop:

•'/ "Stil nou maar, we krijgen het wel in natura vergoed, waarop"
• Karel de Mol vroeg-of dit dan'eventueel in benzine zou "'—'̂

zijn en of hij dan genoeg benzine zou kinnen krijgen
de bioscoop. Wat dit laatste betekent, is niet recht duidëf-
lijk, er werd niet verder op in gegaan. . ^

Bijlagen: 2

.7
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ZÉEB' GEHEI:

Verbinding: 19
C/2 no 215'49 OPSJ

Datum: 4-

Onderwerp; Organisatieraadvergadering van, de
op 26 fn 27-2-49 te Amsterdam ln
gebouw, Spuistraat 262 .

Berichtgever betrouwbaar
Waar de r ingbe r icht: ide m.

Aanwezig waren alle leden van de Örganisatieraad ( zie
rapport C/2 -14'49 dd 5-1-49 bl.7), .behalve GEHARD POTHOVB-WT (
/ JOHAÏT PREDEEIK >WOLFFj geb. te Velsen 14-3-27, deelde mede,""
/fat hij twee telegrammen had ontvangen; resp. van de "later-,,
nationale Democratische Vrouwenvereniging" en van: het "Iatej>
lectueel Verbond voor de Vrede". Hij richtte zich nu t o t de"~
'Vergadering om alles walf~in het vermógen ligt voor de vrede
te doen, vooral ,nu de Westerse mogèiöheden alles in het werJt'
stellen om een oorlog met de ÜSSE té ontketenen. De alles
overheersende vraag is nu vo'igens. Wolf f: Hoe dienen wij na
de vrede ? De middelen hiertoe zijn;
a. een vredescongres te houden te Amsterdam in def maand April,
bi 'deel/te nemen aan een wereld •jeugdcongres in September "

(Het is no;g niet bekend waar dit gehouden wordt). ,
Hij spoorde aan dat er mensen van, de. O.P.S.J. naar het buiten-
land moesten gaan om dit jeugdcongres mee te-maken; dit zal,'
geschieden in samenwerking met het A.N.J.V.
"""Volgens Wolff was de onderwijsactie niet voldoende doorge-
zet, maar met de vredesactle moet dit wel gebeuren; de pro- <

• paganda moet in de vredesactie de eerste plaats innemen.
Bij onze agitatie moeten wij duidelijk onderscheid maken tussen
de vrienden en de vijanden van de vrede. Wij hebben een grote
verantwoordelijkheid ten opzichte van de vrede, aldus" spreker
Voorts wees hij er nog op dat de studiegroepen moeten wor-'(

den versterkt.
ItUGAS DE JONG sprak hierna over het centrumwerk/( zie

bijgaande fotocopieën). /Er is een streven in de OPSJ om \.
^Buurtaf delingen te "maken, maar hij vindt dit foutief. Wat'
moet gebeuren is het oprichten van schoolverenigingen in
OPSJ-verband. Dit zijn betere centra voor acties,daat de~
jmensea beter te bereiken zijn. De OPSJ-ers moeten zich op
Ide scholen indringen in de bestaande schoolverenigingen. Hij
j meende dat op elke school 6 of 8 man genoeg was om te infilr-
vtreren/ "Want", zo.zeide De Jong, "wij weten het- beter. Een-
goed ÖPSJer is een autoriteit ea geen gelei-aehtige figuur">"

{ Vervolgens sprak EAHL JLHDBEAS WITH. die in andere trantm
ït«weer een oua-vernaai aeea over beter onderwijs. Verder deecL

hij nog een duit in het zakje over de vrede, wat niets nieuws-
opleverde,.
Hij was van mening dat de O.P.S.J. een bepaalde macht moet

krijgen, want dat is steeds zo in de politiek. De middelen •-„
hiertoe zijn'agitatie, propaganda en actie. . '%.

-2-
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Het scheppen van een machtsorganisatie moet ook geschieden
door een innerlijke strenge discipline, De wortel van de
organisatie moet,/volgens spreker komen uit de schoolvereni-
gingen. Wanneer je op een school ca 8 man hebt, dan loopt
er al een rode draad door.die schooi. Hierbij riep hij ^tevens
de O.P.S.J. leuze uit: "Staderen, strijden en Overwinnen"*
Wij hebben moed en fantasie nodig om een strijdvaardige af-
deling te worden. De school moet politieke voorlichting heb'-*
ben en er moet een.frisse wind waaien.

*|| AÏJNIE HABMSE33' heeft daarna nog een praatje gehouden over.-..//
netgeen omschreven staat in het "Centrumnieiaws" ( zie foto-

j eopieën).
Over het in afschrift hierbijgaande schrijven van de Ör-

ganisatieraad aan de Tweede Kamer is geen woord gezegd,
dit is alleen uitgereikt.
De bijgaande^resolutie betreffende de schoolcentra is met

algemene stemmen aangenomen. , .

„̂̂ ^ LEO NAGEL blijkt meermalen te hebben gesprokken
te Hilversum voor de afd. 't Gooi van de O.P.S.J.

:JOBAN PEEDEEIK WOLPF en GEHABD POTHOVBiTwerken beiden op
het bureau van "De Waarheid" te Amsterdam. Volgens Wolff
is Pothoven thans een weiÊLende figuur gewprden, aangezien
de vrouw van Pothoven, die uit «**» Drente komt, het nie-t -
eens is met de linkse richting.

Bijlagen: fotocopie "Centrumnieuws"
^^~ idem zegelstaat Marga de Mol

—•—" x afschr.schrijven aan de 2e Kamer
afschr. resolutie schoolcentra

^v•~f-
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«e-^rnvenhage, 1 April 1949
n. a . v. s:.-.hr. van
no ;/,7115.

C E H E I M

Hiermede moge ik U bei'ichten, dat op de Organisatieraad-
vorgadoring der O.P.S.J.» gehouden te Amsterdam Op 26 eri 27
Februari 1349 ir} liet A.lT.J.V.-irnbouw, Spuistraat 2r>2, o.m.
met algemene stemmen aon resolutie v*crd Ra.ng--jno.nen van de
vol/rende inhoud:

"De Organisatiera^d^ vrui de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeup-d, op 27 'februari te Amsterdam bijeen,

Stelt Vnot*
dat het specifieke werkterrein van de Organisatie aieh
op de eoholen bevindt,
dat het voor het succesvol uitvoeren v,°n acties v^n de
O.P.S.-T. voor het uitbreiden van de organisatie in leden-
tal en voor het werken naar buiten in het alteneen nood-
aakelijk is, dat 0.?.S.J»-ers van Ó4n shhool in school-
centra gegroepeerd v/ordèn.

2o zal het moelijk aijn georganiseerd op te treden
te^ryri de directe en indirecte reactionaire progseanda,
waaraan de scholieren bloot staan en de scholieren in
grote groepen v>or hun belangen in strijd te brengenj

stelt verder vast,
dat' de a.g* buurt c ent ra of s trefcentra daarnaast hun

, ta?k behouden bij het uitvoeren van de actie van da O.P.S.J.
Zij kunnen op velerlei gebied de bestaande en nog op te
richten schoolcantra ondersteunen}

stelt verder vast,
datyfle leden van de Q.P.S.J. een belangrijke taak hebben
in schoolverenigingen» waar sij moeton -behoren tot de bcete
:a:-est actieve leden en het v ;rtrou-?en Boeten winnen van hun
medeseh^lieron. 2ij hebben de taak de<;e verenigingen door
imn vi'erk te malcen tot deaiocratische verenigingen. Tevens
raonten jij bevorderen dat kwesties als klasaevertegen?joor—
diners, schoolraden e.d* aan de orde komen.

Besluit
tor uitvoering van het congresbesluit van het eerste O.P»
S.J.-congres alle krachten in te spannen tot de ln«4ê l ijke
versterking van de organisatie»"

Voorts deel ik ïï mede, dat de 04?.S.J.-afdeling Amsterdam
in het begin van dit jaar is begonnen met de uitgifte van een
intern orgaan, genaamd "Gentrumnieuws"* In het eerste (ort^eda-
teerde nummer worden, na geconstateerd te hebben dat te Afliaterdam

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie r.
te A.

- vele -
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vele nieuwe centra aijn gevormd, richtlijnen gegeven voor
te behandelen onderwerpen op de kaaiende centrum-avonden.

Ten slotte moge ik Uw aandacht vestigen op het feit,
dat de richtlijnen in bovengenoemd "Centrumntyfêws" zijn
ondertekend door "Annie HARMSBÏÏ, 1e Atjehstraat 41-hs".

Alhoewel in Uw schrijven dei» 17*1*1949, no 164.7. '49,
werd Veraeld, dat op genoemd adres e^n persoon van deae
naam niet is ingeschreven, terwijl uit een nadien ontvange
schrijven bleek, dat haar identiteit nor niet kon Borden
vastgesteld, aorre ik in verband met het vorenstaande en de
vrij vooraanstaande plaats w«Ike door haar wordt bekleed,
er op aa'.'idrin̂ en, de-aandacht op iiaar gevest i f̂ d te doen
blijven, opdat ik 20 spoedig mogelijk net- h-ar identiteit
in kermis kan v/orde n s-estold.

Bij IS'77 antwoord 20! ik gym me tekens worden ingelicht
Omtrent tlo politieke antecedenten van de overige leden van
de f a/ai l ie Harnsen.

Het Hoofd -van de Dienst
& nanens deae;

van
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Bericht: bestuursvergadering
üron: betrouwbaar»
Inhoud: betrouwbaar*
UopieJ -—
Actie: — *

15-MRT1949 !

A CD/

op Donderdagavond, 3 ̂ art 1949 ? vond ten huize van K. Winterinfc,
kempstraat 3» een bestuursvergadering plaats van de "O «P »S tJ»H afd *
Haarlem» ~ '

JJe opkomst was zeer slecht.
Aanwezig vaaren:

O
-''*--

Hie nordholt , thans wo onacht ig i /Sn t onid e s
v. d. üoesstraat 3̂ - P/a* Hemkes, af d .bestuur»
der «c.i*«a.«

. — Ze&ere Bult.ie >geen nadere gegevens).
^ Aarel ;<interink.Kerripstraat 3»

O
doel d er vergadering was om een actie in te leiden voor

werving vanabonné's op.de krant der MQ*P*$*<J*" en het naken van
donateurs*

net hardstwerkende lid van d e "O«Jri«s*cJ ." zou een rondvlucht
krijgen boven Amsterdam.

Betreffende een eventueel contact met "Radio Werkend MederlandU
deelde xtie Wordholt mede, dat dit niet gelegd zou worden, omdat
"Kadio werkend .wederstand" zal verdwijnen en hiervoor in de plaats
een Arbeidersbond voor Cultuur zal komen. De nO*P*S««I." wil eerst
afwachten, hoe deze nieuwe beweging zich zal ontwikkelen*

.Desloten werd om de secretaresse: Henriette wijdaia,Bloemendaal-
seweg 309 te uverveen (.gern* ̂ loe me ndaal )yan haar func tie te onthef̂
fen,aangezien ze haar werkzaamheden re rwaar 100 s t *

/7 Maart 19494

O
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Betreft: actie Q.F» B. J. t®
lezimgen over mil.it airisme

18 Maart 1949

Zoals uit de aan deze kwestie gewijde artikelen, o.m»
in hét dagblad "de Waarheid" van 9, 1% 12, 1$, 16 en
Maart j.l. wel duidelijk is geworden, heeft de links
orientee rde|fc door communistische jongeren geleide en
de 0,P*H". geprotegeerde "Organisatie voor P ro
Stede rende Jeugd" ( O» P*
houden van lez

1?

g, in de aank ondi g
gen over hét lede rlandse leger aanléi

gevonden een felle actie te oatke tenen, waarbij
tieke doeleinden wordt gespeculeerd op de van
wezige vrede s- gevoelens bij jongere mensen. Deze hëï,
actie voltrekt zich duidelijk, in de sfeer van de "
und Drangpériode", de puberteitsjaren. Het gevolg d
is, dat incidenteel en/of individueel soms fel wor%t
reageerd op het houden van de lezingen of de protest-
actie van de Q,P. S»J*
Door leden van de laatstgenoemde organisatie wordt
veel pamflettenmateriaal, verspreid, maar het
is nog nergens geweest, dat van een ordeverstoring
in de omgeving van de scholen kan worden ge sproke
betreffende lëztogen vinden tot nu toe vrij normaal' <|0
gang en er is geen sprake van, dat op een der scholen,
als gevolg van de O.P. S. J. -activiteit, uitstel heeft
plaatsgevonden, zoals in een der "Waarhei d"- art ik el en
in een pamflet werd gesuggereerd,

Min of meer als voorlopig hoogtepunt in haar actie had „,
afdeling ..Amsterdam van meergenoemde j onge ren- organisatie
een vergadering uitgeschreven, welke og Ij? Maajrb .1.1 in
een ^èr"^zaïeii ïran"gebouw "De Kroon
alhier, werd gehouden. Toor deze bijeenkomst wa"s een'c
kleinste zalen gehuurd en men bleek goed te hebben ge-
zien, want slechts een 55-60 belangstellenden, warem aan-
wezig. Hieronder bevonden zich een zestal ouderen, w,aaïi-
schijnlijk ouders vaa leerlingen" der betreffende scho-
len. Overigens bestond het auditorium uit jeugdige per-
sonen van 13 tot 18 jaar./Sestuurders van verwante ve:&-
enigingen werden niet opgemerkt, personen ia uniform va|L
het Hederlandse leger waren niet aanwezig. Yan deze
menkomst werd, met uitzondering van de O.P. S. J., do,02?
enkele organisatie gebruik gemaakt voor propagandist!^
doeleinden. Colportage kwam aiet voor.
Het aaaltje was gesierd met enkele spreuk en s "Jeugd -
wijs - vrede", "üeen leugens in de ssh-oolboeken",
pen terug". -

Be vergadering stojatd omder 1-eidioig van dé

V*-
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?1 Aadre ftHH, (Karl Mdreas WITH),
' * geboren te Keulen, 21 Januari 1928,

Uiterwaardenstraat 18 I, Am sterdam- Zuid,

die namens het bestuur van de afdeling Amsterdam de vergader-
den een welkom toeriep en daarbij betoogde, dat de doelstel-
ling Van de organisatie noodzakelijkerwijs moest leiden tot
een actie voor vrede, omdat slechts in een tijd van vigLe en
onder .een vredelievende regering het onderwijs en de opvoe-
ding volledig tot hun recht konden komen. Hiemit is ook
voortgevloöid de adhaesiebetuiging door de Organisatieraad
van de O.P. S» J. m\et het vredescongres van intellectuelen,
hetwelk in April te Parijs zal worden gehouden, zo verklaarde
spreker. In het kader van deze voortdurende vrede sactie
voorzitter ook zien geplaatst de huidige protesten tegen de
militairistische lezingen voor leerlingen van Middelbare
Scholen./ Al s inleidster over dit probleem werd dan door
spreker aangekondigd de voorzitster van de af del mg Amstei*-
dam:
Anode HABMSEE,
made re p er sqnal ia onbekend, doch reeds meerdere malen gesig-
naleerd in dit gezelschap.

Deze spreekster, in feite nog een kind^maar duidelijk
neembaar politiek geschoold, begon vrijwel onmiddellijk met
een op communistische gronden steunend betoog ove'r het mili-
taire optreden van de .Nederlanders in Indonesië. Zij ver-
tlaarde daarbij, dat de banden van de Wereld ^Federatie vam
Democratische Jeugd, waarmee Indonesiërs en Nederlanders
zijn verbonden, een absoluut beletsel vormen voor deelname
aan het militaire optreden tegen deze vrienden en dat daar-
om, in samenwerking met andere progressieve groeperingen, ]
alles gedaan moet worden om deze misstand te beëindigen .
Zij Vond dit alleen reeds voldoende argumentering voor de i
actie tegen de lezingen over het militairisme op de Middel-»- j
bare scholen. Overigens waren er meerdere redenen voor pro— i
test tegen deze lezingeny In satirische bewoordingen begom !
spreekster dan de vergadering te vragem, waarom het Neder-* :
landse leger dan toch wel moest worden uitgebreid. Nederland
immers verklaart geen agressieve bedoelingen te kennen en het
lijkt er dan ook niet op, dat Nederland ten strijde zal trefc^
ken tegen de met haar verbonden landen van de West-- Eü.r®péjse
Unie of tegen de in de naaste toekomst in het Atlantic Pact
verbondenen. /De uitbreiding van het leger kon spreekster ook
niet gerechtvaardigd zien omdat er een aanval op het Neder-r-
landse grondgebied zou dreigen, want van zoiets "was nergens
iets te bespeuren. Uit# een en ander moest dan ook geconclu-
deerd worden, dat Nederland' s leger moet worden uitbegreid
omdat het buitenland zulks eist. Dit was voor spreekster
aanleiding om felle critiek te geven op het Atlamtic Padt,
hetwelk alléén maar agressieve bedoelingen kan
de Sowjet-ïïnie en de met ha<ar verdomden
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Aan deze oorlogsvoorbereidingen m.ocht door de vredelievende
en progressieve Nederlandse jongeren niet worden deelgeao*
men en^ daartegen .moest alles wordeii ondernomen, ook de actie
tegen de beruchte lezingen. %>reekster becritiseerde dan nog
de zogenaamde geheime circulaire van, Generaal Kmts, waarin
wordt gezegd, dat moet worden nagegaaa, welke militaire:» de •
Slavische talen spreken. Zij vond dit een duidelijk ^jrmptocm
van de hetze tegen en voorbereiding óp de oorlog met 4é Sew—
jet-Unie. Zeer fel hekelde zij ,dan het optredem van politie
en marechaussee tegen leden van de O.P. S. J. en A.N. J. Y. en
noemde in dit verband het geval Serrit VAN PRAAG te Ben.Haag.
Zij braeht nog eens in herinnering het proces tegen Sati© I:J©É
EER en spoorde de aanwezigen aan eenzelfde activiteit: im'psj'b-
testeren te ondernemen nu het o» Gerrit YAN PRAAG en anderëm
ging* xS|>reekster besloot daa met de wens.uit te spreken, dat
de interpellatie, welke binnenkort in de Amsterdamse Gemeente,
raad zal worden gehouden, gesteund zal blijken door de steia
van vele vredelievende jomgéren,

Yan de daarna geboden gelegenheid tot discussie werd een
dankbaar, zij het onbenullig gebruik gemaakt door verscMl^
lende van de aanwezige jongeren. Reeds bij de eerste Breker
bleek, dat ook de oppositie vertegenwoordigd was. Een ploeg-ge
scholieren van de 2e vijfjarige ÏÏ.B;S. viel de inléidstëac aan
•op hetgeen zij had medegedeeld over de toestanden in Indone-
sië en over de betekenis van een leger in de huidige ijater—
nationale toestand* Daarbij werden woorden van critiek geuit
op de houding van Soekarno tijdens de Japanse bezetting* Hoe
goed overigens bedoeld, bleek hetgeen door de oppositie naar
voren werd gebracht niet overtuigend genoeg voor deze sterk
eenzijdig gekleurde vergadering. '

Vervolgens werd het woord gevoerd door een leerlinge van de
*1e vijfjarige H.B. S., genaamd:
i

L V "geboren te Affl-steïdam, 3 Mei 1931,
V A' wonende Jac«Tacob van Lennepkade 24-3 III, Amsterdam,

lid en waarschijnlijk bestuurster in het district Amsterdam
van de 0*3?. S» J* Si j verklaarde nog eens Bader hoe de houding
van de Oi,P. S. Jyers en aia>deren was geweest bij de voorbereid!^
en het hoitden van de lezing aan de betreffende school,

als |̂ ^ aangekondigd leèrliiig vam een M. T. g.» afdeliag
und© » vertelde ov «r de activiteit op zijm school, waar

weliswaar nog geen sprake was geweest van. de lezing, maar
waar hiertegea toch reeds spelling was genomen en waarbij
mocht blijken^ dat verscheidene leerlingen» die voor Hreaea-
/bionmair doorgingen, syi^é^aiek tegenover de protestactie
Istohden en- zelf s een leraar zièh ïérméél aan hun zijde

hoewél de se laatste fe^ aaide b ezwaren had
de itaoud v aa pamfletten»
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Een verder niet nader genoemde jongeman bekrachtigde nog
eens het geluid van de inleidster en wees er op, dat het
geven van dergelijke le.zingen im Duitsland heeft gevoerd
tot het militant maken van de jeugd, met alle gevolgen van
dien voor de gehele wereld»

Ben der vertegenwoordigers van de oppositie meende, dat men
in het hooiden van de lezingen niet direct een propaganda
voor, het leger moest zien, maar veel meer een activiteit in
het kader van de beroep skeu ze voorlichting. Hij vertelde dat
dit vook de opvatting "was geweest van dé leerlingen der 2e
H. B, s, Van vierde en vijfde klassers mocht men toch verwacht
ten, dat ze dergelijke lezingTmet een korreltje zout zouden
nemen en niet é&|pr- 1 wee-drie zich en bloc zouden melden voor'
het gepropageerde beroep.

Door een volgend* spreker kon deze opvatting niet worden ge-
deeld, want in het reeds langer geleden plaatsen van aT fiches
voor dienstneming bij het Nederlandse leger zag hij een. dui-
delijk e^ afkeurenswaardige propaganda.

De inleidster beantwoordde de verschillende woordvoerders
en ging daarbij opnieuw ia op de Indonesische kwestie. Zij
behandelde daarbij de door de pers gesignaleerde wandaden.
van het Nederlandse leger, zoals de dodentrein van Bondowoso
en de massamoord op Zuid— Oelebes. Zij zag niet in, dat we im
Nederland ons moesten druk maken over de figuur van Soekamo,
omdat zulks een kwestie was voor het Indonesische volk. Niérfc l
onduidelijk sprak zij daarbij van de opkomende progressieve
en onbesmette krachten van laatstbedoeld volk. Natuurlijk
vergeleek ook zij weer de handelingen van Nederland in deae
kwestie met het gedrag van de Duitse bezetters.

De oppositie kwam opnieuw in het geweer om te trachten de
vergadering met betrekking tot het Indonesische vraagstuk tot
andere gedachten te brengen, hetgeen natuurlijk niet gelukte.
Ben als

LAS'I.
, aangekondigdt jongeman hield vervolgens een niet onlogisch

gesteld betoog voor algehele ontwapendng, hetwelk duidelijk
met gemengde gevoelens werd ontvangen evenals het wword van
de in dit verband om zijn gepubliceerde correspondentie reeds
bekende vader van. een der leerlingen.:

"TiNicolaas Oornel i s TSH HAGBEU
/geboren te Amsterdam, 9 April 1899,
/ wonende Sanderijmstraat lt> nf Amsterdam-West,

die de verschillende sprekers wees op het onnodige politieke
geharrewar tussen de verschillende richtingen, waar het im
wezen girng om het duidelijk en consequent stelling nemen



Hr, 855 L * 7 - 46, d. d. 18 Maart 1949

tegeïi het müitairisme. De beide laatst bedoelde sprekers
werden door Andrê UTE beantwoord met de opmerking, dat het
zeker belangrijk kan zijn een sterk defensief leger op te bou-
wen. Bij wijze van voorbeeld sprak hij hierbij van de Sowjet-
Dnie, hetwelk^door de Amerikaanse politiek gedwongen, wordt
tot de uitbouw van een goed militair systeem. Het was vrij :
duidelijk, dat deze woorden meer ia de smaak vielen van dé ver-n
gaderden dan het tevoren gegeven idealistische geluid.

Ben verder onbekend gebleven jong meisje vertelde nog het een
en ander over de houding van een directeur van de H. B. s. in
Zaandam, die aanvankelijk weigerde enige reclame toe te staan
voor een actie ten behoeve van de koloniale^ jeugd, omdat hij
zulks niet vrij van "politiek" noemde7"~Tffaaf die later spoor-
taan meedeed om de leerlingen een militaire lezing te doen
aanhoren, welke toch ook starrk politiek was, -want er werd
daarbij duidelijk sympathiek gesproken over het Atlantic Pact.

Opnieuw was daanaa het woord aaa. de meergenoemde inleidster,
die de wel wat naieve critiek van de oppositie weerlégds, o$
haar beurt een lans brak voor een verdedigingsleger en" overi-
gens, zij het in andere woorden dan eerder, de noodzaak van
actie vaststelde, •

Tenslotte stelde de eveneens meergenoemde 2£££gitter aan de
vergadering voor te komen tot het zendea vaot~e^atead^ês aan de
Gemeenteraad van Amsterdam, waarin de afkeuring duidelijk
wordt uitgesproken en waar, ̂  :_beeJa4igfa

'sTSum'vooF Van de aanwezigen ver-
klaarde zich alléén het vijftal oppositiemanrten tegen de ia-
houd en het verzenden van het adres. Onder daverend en laag-
"drarig applaus werd de verzending goedgekeurd, waarmede een
einde was gekomen, aan de ver gade ring-

Bij de uitgang werd gecollecteerd voor en ten bate van de
actiekas der 0-P, Sr J*
De aanwezigen gingen daarop rustig uiteen. - Einde.

Yerz. aaa B„M. , Amsterdam;
H» 0» , Amsterdam;

•f I. B., Rotterdam;
w I.B», ' s-Gravenhage
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Verbinding: 19
C/2 no 315'49 OPSJ
Onderwerp; Openbare protest-vergadering van' de1

van Progressieve Studerende Jeugd, gehouden op
22-3-49 ten 20 uur in café "De Beurs», Vreden-
'burg 65 te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem '
Tevens bericht gezonden aan: Burgemeester van Utrecht

lAanwezig waren:
• .fALFBED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan 1a
" te Zeist,
yjKAEEL DE MOL (alias: Ilja de Mol), geb. te Zuilen 5-4-32,
wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht,

^SMAEGAHETHA EUG-ENIE' DE MOL, geb. te utrecht 17-8-35, wonende .
als voren,

*|ESTHER ANIONIA DE MOL-VAN OOSTEN, geb,: te Amsterdam 1-4-09,
wonende als voren,

DE JONG, geb. te Amsterdam 17-6-26, wonende Biezér- -
straat 10-1 te Amsterdam, landelijk secretaris O,P.S.J.,

jfHENDBIK JOHAN WILLEM MAEIA VAN BEEK, geb. te Utrecht 27-7- •:
1930, wonende J.S. Bachstraat 58 te Utrecht,

)<|JOHANNA DAMIANA GEÖBGINA VAN BEEK-TOUSSAÏNT, geb. te Woensel
- 18-9-92, wonende als voren,
COBNBLIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-v
weg 120 te Utrecht en echtgenote":

-IDOETJE DE JAGEB-BISNKS, geb. te Bandjermasin H-10-21,
^iCHBISTIAAN ULTZEN, geb. te Utrecht 13-6-1900, wonende Albf:,
~~Thijmstraat 5 bis te Utrecht, ;

^TJITSKE ULTZEN, geb, te Groningen 28-2-28, wonende als voreni--
-voorts nog een aantal A.N.J.V.-era.
jTotaal ongeveer 68 personen, waarvan minstens 55 scholieren.x
fVan de scholieren was het merendeel "r eact ionair "̂ êrder
zaten er links van de deur twee oudere mannen die er kennelijk
als rechercheurs uitzagen en als zodanig werden gesignaleerd.
|De "reactionaire" scholieren stonden onder leiding van zekere
IKBES MAEIS, een scholier van ongeveer 17 jaar:

Er werd voor de aanvang der vergadering iemand naar beneden
gestuurd om een glaasje water voor de spreker te halen en toen
werd ,door de eigenaar van het café "De Beurs" aan hem gevraagd

- of het boven soms een politieke vergadering was, want de mar flik.
chaussée stond voor de deur. (De vergadering was voor militai-,
ren verboden.- Verb. 19). Op de vraag,werd een. ontkennend &at-'
woord gegeven. t . -v
Vóór de vergadering stonden ongeveer 30 scholieren buiten te

delibereren hoe zij de boel in het café' "De Beurs" in de war*
konden sturen. Deze scholieren hebben inderdaad de vergadering
bijgewoond, doch Luoas 'de Jong en Chris t laan Uit ze" n. hadden 4e
leiding stevig in handen, zodat het niet tot relletjes is ge-
komen. 'Wel liepen er telkens een paar weg en kwamen weer terug
maar vlak voor de pauze wilde een groter aantal demonstratief
de zaal,verlaten, waarop Lucas de Jong hen toeriep: "jongens,,
willen jullie even wachten, het is nog geen tijd", waarop e~en
gedeelte van hen werkelijk weer ging zitten.
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Om 20.10 uur opende. Hagel de vergadering. Hij hield het
gebruikelijke speechje, waarin o.a. werd aangehaald dat de
O.P.S.J. zich genoodzaakt voelde tegen de militaire actie
op de scholen te protesteren. Verder kwam nog het wereld-
vredescongres, dat in April te Parijs gehouden zal worden,
ter sprake.
Vervolgens werd het woord verleend aan LUCAS DE JONG-.

Hij begon met aan te halen dat binnen zekere tijd de lich-
tingen van het leger hier te lande per jaar 10000 man meer
moeten leveren. Daarvoor zijn natuurlijk meer officierea ,
nodig en vandaar de militaire actie op de scholen. Hij stelde
vast dat het leger hier te lande een defensief leger zou zlj.n,
maar vroeg toen tegen wie. Amerika? Onwaarschijnlijk, vanwege
het Atlantisch Pact, Duitsland? Nee, want dit ligt plat en
er wordt over gefluisterd Duitsland bij het Atlantisch Pact
onder te brengen. Indonesië ? Nee, het is totaal onwaar-
schijnlijk om daarvoor zoveel mensen te gebruiken. Dus, tegen
Susland, aldus Lucas de Jong. Maar, zo zeide hij, dit is
totaal onwaarschijnlijk, aangezien de begroting van het leger
in Rusland dit jaar slechts 20$ bedroeg van dé totale s.taats-
uitgaven. Een dergelijk laag percentage is kennelijk bedoeld
voor een defensief leger. Hiertegenover staat echter dat het
Atlantisch Pact kennelijk offensieve bedoelingen heeft. Hét
is-een pact dat volkomen tegen het Atlantisch Handvest in-
gaat, daar dit voorschrijft dat slechts regionale overeen-
komsten gesloten kunnen worden. Het Atlantisch Pact omvat
maar liefst ongeveer de helft van de wereld./Hij somde nog
even de landen op die er reeds in zitten en er nog bijgehaald
zullen worden en legde verband met het Middellandse Zee-pact.
Lucas vertelde nog dat er een dagorder van Generaal Kruis is
geweest, behelzende het verzoek aan de commandanten van de
legeronderdelen,- te onderzoeken of er bij hen nog mensen
waren die Slavische talen kenden. Volgens, Lucas was deze
order nog een beetje gecamoufleerd door er behalve de Slavi-
sche talen nog enkele andere bij te vermelden. Dit wees er
volgens hem op, dat deze order niet regelrecht van Generaal
Kruis afkomstig was,, maar van een hogere baas, daar alleen
het gecombineerde geallieerde leger en niet het Nederlandse
leger er belang/lte^ weten wie de Slavische talen machtig is,
aangezien zij deze mensen nodig hebben bij een offensieve
oorlog tegen Eusland. Met de hogere baas bedoelde hij lont-
gomery. Verder wees Lucas erop, dat in de filmpjes^welke in
de Nederlandse bioscopen vooraf worden gedraaid, oorlogs-
propaganda voorkomt in de vorm van V-2's die afgeschoten
worden, bommen die ze laten springen, enz. Hij haalde ook
nog de oorlogsbegroting aan, die ons land maar liefst 5%
millioen per dag kost. Dit vindt volgens Lucas weer zijn
terugslag in het onderwijs, dat daardoor gebrekkig blijft.
Hij wees eveneens op het Wereld-vredescongres te Parijs
en hij vond het een gelukkig teken dat er tenminste nog
andere krachten aan het werk waren voor de vrede.
Lucas.de Jong vertelde, dat betreffende de'militaire actie

op de scholen, er in meerdere of mindere mate dwang op de
leerlingen werd uitgeoefend, afhankelijk van de geest welke
er op een bepaalde school heerst. Als voorbeeld haalde hij -
o.m. aan, dat op een school in Amsterdam dé leerlingen ge-
weigerd hadden een .militaire lezing bij te wonen. Men heeft
er toen een paar dagen overheen laten gaan,-en en deelde toen
de leerlingen ongeveer vi jf, minuten voordat de, .lezing een •
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aanvang zo.u nemen mede, dat er in dat en dat lokaal een
. lezing zou plaats hebben over beroepskeuze.. Ten eerste

waren de leerlingen een beetje overbluft door'de korte
tijdsspanne, die aan de lezing vooraf ging en tevens was
de zaak nog een beetje gecamoufleerd door het beroeps-
keuze te noemen. w
Hierna eindigde de rede van Lucas en stond Nagel op om

mede te delen, dat er pauze was, waarin men gelegenheid
had zich op te geven als lid of donateur van de.OPSJ of
om een krant van de O.P„S,J. te* kopen. Tijdens dit speechje
gebeurde het hiervoren aangehaalde incidentje met de soho^-
lieren die demonstratieactie zaal wilden verlaten.
Hierna'volgde een pauze van ca een kwartier,

Ha de pauze was er gelegenheid tot discussie. Als eerste
/- trad op voornoemde KBBS MARIS, die in discussie trad met.
„..- Luoas..,-de Jong. Hij bestreed het standpunt van De Jong,

n.l. dat de militaire actie op de scholen ter verkrijging
.t van meer officieren een internationale kwestie zou zija;
hij wilde dit meer zien als een nationale kwestie omdat
er door de oorlog een achterstand is gekomen en het nodig,
is dat het officierencorps v.erjongd wordt. Verder- memo-
reerde Maris. dat het Ijzeren Gordijn 20 "potdicht" zat,
en dat hij daardoor twijfelde aa.n vorengenoemde 20$,
bestemd voor het defensieve leger in Rusland.
Maris had volgens zijn zeggen gehoord, dat kinderen van

9 jaar in Rusland in de wapenhandel worden geoefend.
Volgens Maris was het begrip regionaal erg ruim geworden

door de grote snelheid van de ter beschikking zijnde vlieg-
tuigen, n.ï. bommenwerpers met atoombommen aan boord.. Hij
zag geen oorlogspropaganda in de filmpjes hierboven ge-
noemd. .-
Lucas de Jong bouwde zijn verweer op op de woorden van.

Maris n.l. "ik heb gehoord". Dit was volgens hem hetzelfde -
/- A als tijdens de jongste oorlog; daar was het ook steeds
v. . "ik heb gehoord". Meteen deed Lucas in verband hiermede

een aanval op de couranten die dikwijls hun berichten op
hetzelfde "wij hebben vernomen" baseren. Betreffende de
andere punten van Maris stelde De Jong hier zî n rede-
voering tegenoverm alleen in wat andere bewoordingen.
Vervolgens werd er gevraagd wie er nog meer wilden dis-

cussieren. Er stonden vijf personen op, onder wie Cornelia
de. Jager en Christiaan Ultzen. Ondanks het feit dat enige-n
v<5ór De Jager opstonden, werd toch het woord aan hem ver-^
leend. Hij behandelde vraagstukken betreffende Indonesië.
Onder meef haalde hij aan, dat volgens het rapport V is oh--^
man (?) van 1941 of 1942 het sociale peil -van de inlander',
sinds 1920 gestadig was achteruit gegaan. Volgens De Jager,
'bedroeg het inkomen van een inlands gezin ten tijde van
het uitbreUcgn van bovengenoemd rapport slechts 50 tot 80
gulden, per jaar, wat neerkwam op een paar centen per hoofd
per' dag. Pit vond hij absoluut/onvoldoende. Hij vroeg aan
de wat lawaaierige schooljeugd in de zaal of zij .:soms zin-
hadden van een paar centen per dag te leven. Vervolgens ' .
memoreerde hiide hongersnood bij Soerabaja in 1938 waarbij
een groot gedeelte van de bevolking hongeroedeem had en
waarbij de regering niets anders gedaan had d'an kijken»'
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Vervolgens vroeg CHRISIIAM UITZBN het woord.
Hij begon eveneens over Indonesië en vertelde dat dit

een koloniale staat was geweest, waar door.de Nederlan-
ders vrij geroofd kon worden. Enkele Nederlanders verdien-
den daar. een hoop geld, waarvan veel naar Nederland is
gekomen en ook de arbeider heeft daarvan wel wat'gepro-
fiteerd, maar het waren niet meer dan de botjes die voor
de honden werden geworpen en soms zat er dan aan zo'n
botje nog een stukje vlees.
Maris had het Qok nog over het boek van Kravchenko

"Ik verkoos de vrijheid" en zeide dat de schrijver toch
wel de toestand in Rusland zeer duidelijk had geschetst.
Nu raadde Ultzen aan eens het boek te lezen "Mission to
Moskou" van Davis, de voormalige U.S.A.ambassadeur in
de U.S.S.E, Hij noemde Kravchenko een deserteur, dié :

zich "gedrukt" had voor de dienst in het Rode leger. Qfc
zeide hij dat Kravchenko het boek niet zelf had geschre-
ven. Hij zeide ook nog, dat Rusland voor de laatste
wereldoorlog zoveel manschappen geleverd had, terwijl
Amerika zowel in wereldoorlog I als II niets anders ge-
daan had dan geld verdienen en anderen voor zich laten
vechten.

Ten ca. 22.45 uur was de vergadering afgelopen.
Margaretha Eugenie de Mol en Tjitske Ultzen stonden

bij het uitgaan te collecteren.

Bijlage: pamflet, getiteld
"Aan de Utrechtse scholieren".



Aan^ fdi:;. JJt^esht^ .sohQli^rcïij

In de afgelopen dagen.hebben in verschillende plaatsen in
Nederland "berp-tpsoffioieran van het Nederlandse leger lezingen
geheuden vcor dg leerlingen vsn os hoogste klassen van de mid-
deTbare scholen,. Ï3ï: is c 4 . s « gseprok^n .•ver de., taak van het
nederlandse legsr In internationaal verend.
Ook in Utrecht si^.n op enkele eoholen deze lessen in militaire
strategie gegeven, Eaze lezingen ai;jn in het geheim gehouden in
opdracht van het ninisterie van oorlog en wer.den plotseling zen-
der aankondiging in sohocj..'tijd • ge organiseert 0

Waarom j soholier-e,n. aet men jullie leraar de klas uit en
geeft men voorlichting ;..ver krijgskunde? .
Waarom hang'ij ür orn rlose 'lezingen een geheSmainnig sluier?
Is uw n soms bang? d?, t er iots van zal uitlekken en dat er

verzet tegen zal worden aangeteekencj?

De herinnering aan de tweede Wereldoorlog ligt nog vers in one
geheugen,, We v,e ra i: schuwen lig' Yocr'baat Je verschrikkingen van e
nieuwe oorlog, OIR öeae te voorkomen mee ten e o ft te r „ a 11e vrede-
lievende krachten in de wereld zisTh aaniansluiten. Ook de soho!
ren hpren thui'3 in het kam;' van de vreet e.,.

Protesteert daarom tegen elke vorm van oorlogepropaganda
op de scholen0 Propsgeada voor leger is propaganda vcor
oorlcg en ho'.rt daarom op ons e schoei niet ihuis»
Helpt mee dese leningen onmogelijk te makena Tgkent prott
aan tegen iedsr-ö vorm van politieke ..„.propaganda,
Pr-ytesteert en strijdt niet de O^PiS^J. voor het "behoud va
de vrede en voer een onderwijs, *.at vrij. is van elke vorm
van propaganda,, die er niet thuis hoort»

Bezoekt de protest-vergad-sring'

Dineöag 22 Maart in de bovenhaal van Café "de Beurs
Vre'dgnburg b;5 -̂* *-**-«t,

en neem ouders, vrienden en kennissen mee,

M

Organisatie Progressieve Studerende Jeugd,
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Bericht
Bron
Inhoud
Copie
Actie

V
betrouwbaar»
betrouwbaar»

2 4 MUT1949

Op bladzijde 4, derde alinea van W «G. 4/1949 (verslag Lan-
delijk Congres MO»P»S*o*M te Amsterdam, 27 t/m 29 December t48),
öordt gesproken over een der vrouwelijke leden van het congres
presidium, die de twtede zitting opende. Dit was Mej« Rie Nord-
holt uit Beverwijk (reeds meerdere malen over gerapporteerd).

D \an de brief van de "World Federation of
Henrar.

ft 18 Maart 1949»
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22 kaart 1949Verbinding: Ho,12
Doss.153/5 • •
Onderwerp: Ledenvergadering ü.P.S.J.(Organisatie van Pro

de Jeugd).
Datum ontvangst bericht: 19 ï-iaart 1949

/*™Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar f K

Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: I1.D. Amsterdam •' ""/
liedewerkende instanties:
Ondernomen actie:

O 04

Op Zaterdag, 19 Kaart 1949, te omstreeks 20.00 uur
werd door leden van de O.P.S.J. vergaderd in perceel Anna
Paulownastraat 111A te 's-Gravenhage. Genoemd perceel is
een particulier huis en wordt bewoond door:

Tamara HAMJ0ÜR, geboren te Cherson, 25 November 1903,
v/e d uwe van ut t o Ï3PLER. van beroep schoonheidsspecialiste.

"jpUR heeft een zoon, genaamd:
G-eorge Sjgmund EPLËR. geboren te Gharlottenburg, 7

Januari 193 2'• H £ i j bezitten de Oostenrijkse nationaliteit^
Laatstgenoemde verliet in Augustus 1944 de lagere schooT"aar
iJe De Sillestraat 199 te 's-G-ravenhage en ging daarna naar
het Lyceum aan de Bezuidenhoutseweg 40, alwaar hij momenteel
nog «ie leerling is.

G-.S.EPLEPu is een zeer actief medewerker voor de
O.P.S.J. Zo zijn er in voornoemd perceel, onder leiding van
BPLER, regelmatig contactavonden, uitgaande van de O.P.S.J.

Zaterdag, 19 Maart 1949, werd voornoemde vergadering
bezocht door 25 personen, onder wie 5 meisjes.

De voorzitter was Jaap DE of rJE11 BREE (verdere gege-

• ' •"•-•- — •** •*••+ £> v** w vt-v. W.4J, <-̂  W VU. i.J.\J W J.'A.J_ ü O. U U V* ,J_ ,t W V CJ.I„A v W d, JL. Vpj • +*-\* U *"*»LAi J_

sterie van Oorlog heeft officieren nodig, die onder leiding
zullen staan van het Amerikaanse imperialisme. Wie leger
zegt, zegt oorlog. Wij verafschuwen de verschrikkingen van
de oorlog, als niets ter wereld, v/ij wensen de Vrede. Pro-
paganda voor het leger hoort niet thuis op onze scholen.
Met geld, dat besteed wordt tfoor oorlogvoering in Indonesië,
moet besteed worden aan het onderwijs Tapplaus). Wat kunnen
wij hiertegen doen? f/ij moeten weigeren voornoemde lezingen
aan te horen en tevens met alle middelen, die ons ten dien-
ste staan, actie voeren tegen de oorlogshitsers. Laten wij
vanaf deze plaats tevens denken aan onze stoere medewerker:
^•errit Jan YAii PRAAG-., die momenteel in arrest zit en zijn
. otgenoot, Dirk BERKELDaR.xOp Woensdag, 23 üaart 1949, zal
er tegen deze arrestatie Ben"openbare protestvergadering
worden gehouden in "Amicitia". Aldaar zal de ons opgedron-
gen lezing tevens ter sprake worden gebracht.

Dus,,mannen,-f allen "woensdag naer de openbare protestver-
gadering. """""' '

^Vervolgens werd er lectuur verspreid (het blad van de
O.P.S.J. "Studie en Strijd" en een programma voor een stu-
die-weekend^p£. 26 en 27 üaart a.s. in vinkeveen).

-il adat-
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iiiadat er onderling over een en ander van gedachten
was gewisseld, sloot de voorzitter te 23.00 uur de bijeea
komst.

Een afschrift van genoemd programma gaat hierbij. C-^
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Afd .S t ad ie groepen.
S e er.. Singel 3oO,
Amsterdam.

OrJS

S ï- Ü 2 E B E ïï D E

Amsterdam, 18 Blaart 1949.

26 en 27 L'ïaart naderen nu met rasse schreden

De plaats waar we heentrekken is nu bekend
We kamperen in jachthaven "De «ïije Bliek", dus vlak aan het
water, waar we natuurlijk gretig gebruik van zullen maken, want
we gaan roeien.

Zoals je misschien al weet, luidt het programma als volgt:

Zaterdag.
6 uur OPEUIHG- en eten.
7.30 " a. Studiegroep Ouderen Amsterdam

Al-JIRé R03IÖ?S spreekt over!
Invloed van het imperialisme op
inlandse maatschappij-structuur.

b. Studiegroep Utrecht.
IMA de MOL vertelt iets van:
Ontwikkeling verzet in Indonesië
tot de tweede wereldoorlog.

c. Studiegroep Haarlem.
SIE ilOEDHüLÏ behandelt:
Ontwikkeling van de gebeurtenissen na
de tweede wereldoorlog, zowel in Java
als buitengewesten.

Zondag.,
y uur

'10 uur

'

DISCUSSIE o.l. v. GER ilAELISEÜ.
A v o n d - w a n d e l i n g

Ontbijt,
a.Studiegroep Jongeren Amsterdam.

i'ZEES v.d.GROEP spreekt over China
Dan behandelt Ger narnisen het Aziatische
vraagstuk in het geheel en discussieren we.

DAARNA ROEI3i-i, eten, WEER ROEIEIT (?) en... naar huis
be Studiegroep van de iunststuderenden zal dit alles opfleuren
door hun werkstuk tentoon te stellen.

truien, warme lange, broeken, warme jassen, warme- sokken,
v/a_rme schoenen, warmt? wanten, je begrijpt het: ALLBS ï/AIili.
Is het mooi weer (s i; el je voor:) dan kan je altijd een trui uit- •
trekken. Verder 3 broodmaaltijden en dekens, handdoek en. . .syllabus

HOS WE GAAN.
Degenen, die in Amsterdam wonen kunnen met de fiets (± 20 km.)
de' fietslozen per bus.

F i e t s e r s : Vertrek half vier Berlage brug.
Overigen : " 15,45 bus voor 'utrecht, Wibautstraat .

(uitstappen halte Loenersloot) .
_ dit invullen en opsturen
opgaven uiterlijk Woensdag 2g Maart bij Mar t ha v. Lialsen,
Singel 360, Amsterdam, u a deze datum bestaat er kans, dat "De. ï/ije
Bliek" volgeboekt is. Opgaven in de bus, niet tellen, niet afgeven.

Weekend 26-27 Maart— — — - --- — - , — _ _ —2 —
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HAAM

ADRES en 7/QOHPMA2S

O.P.S.J.
Af d. Studiegroep

Bosten f . 1,15 •

Handtekening.



VA?]. ALCTt^
/o: 58409.

i
ÖnderwerptO.P.S.J.

Typ :N/3

's-'vT-raverihaire 6 Kei 1549*

n. a . . v. schr. van Den Haag
no 38409.

Vblstens een van. betrouwbare z i j de ontvangen-siedede -
ling is op 26 en £7 ï.'aart 1945 te Vinkeveen een weekend ge-.
houden door de afdeling Studiegroepen van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S„J.) .

Gekampeerd zou-?, i jn in de jachthaven "de V»i je Bliok".
Gedurende dit weekend zouden door diverse personen inlei -
dingen zijn rrehouden over verschillende onderwerpen, terwijl
verder een avondwandeling en roeien enz. op het programma
stond. Door de studiegroep van de l-runststwderenden zou een
werkstuk ten toon zijn Besteld,.

Ik moge U verzoeken m i j de na aen der deelnemers aan
bedoeld weekend te willen doen berichten, waarbij ik tevens
gaarne alle te Uwer kennis komende bijzonderheden over het
weekend zelf zal vernemen.

Het Hoofd van de Dienst
/Namens deze:

Aan:
De Heer Districtscommandant der
Rijkspolitie in het district Utrecht
Utreohtseweg 139 ,
te De Bilt. a
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Verbinding: 19 ''^ Da
C/2 no 376-49 OPSJ
Onderwerp: Organisatieraadvergadering vèuB^af/ O .P .S . J .L

gehouden op 2 en 3-4-49 in hot "gsDüuW Vöfl
het A . N . J . V . , Spuistraat 262 te Amsterdam.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

A. Zaterdag, 2 April 1949.
Aanvang 19.30 uur, einde ten 23. oo uur.
Aanwezig waren:
CATRIEN BUITJE, Spuistraat 262 Amsterdam,
"LEEN DEEN, Oud Loosdrecht C 269,
"ANNIE HARMSEN, 1e Atjehstraat Amsterdam,
THEODOHE JOHAN HENRAH, Schouwstraat 12 Nieuwe ndam,
JAC. HOEKSTEA, Amsterdam,
LOU HOOGCARSPEL, Rotterdam,
CLAARTJE DE JONG, Hunze straat Amsterdam,
LÏÏCAS DE JONG, geb. te Amsterdam 17-6-26,
MAETÏÏA VAN MALSEN, Singel 360 Amsterdam,
ALPHED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan
1a te Zeist,
R IE NORDHOLT, Beverwijk,
PETER SMULDERS, Amsterdam
iHARHY VISSER,
PREEK DE VRIES, Amsterdam,
JOHAN PREDERIK WOLPP, geb. te Velsen 14-3-27, uit Haarlem.

Inleiding: J. P. WOLPP (alias "Joop Wolf").
T Hij ging nader in op het Vredescongres te Parijs en ver-

telde dat dit de voortzetting was van het Wroclaw-congres.
Alleen de opzet is nog breder. Er moet hier in Nederland

, een reuse reclame voor worden gemaakt. Lucas de Jong gaat
[Jnaar Parijs en krijgt de meest uitgebreide volmachten.

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

zal, e r in fj.djjrJ.jiM ook een , _
oongres^orden gehouden. Er moet getracht worden om alle
imïTnTgingen en alle groepen van mensen die maar tegen de
oorlog zijn, hierin te betrekken, maar de O. P. S. J. moet de
leiding hierbij behouden. De leidraad voor dit vredescongres
in Nederland moet zijn de publicatie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te Moskou tegen het Atlantisch Pact.
Deze publicatie is door alilerlei couranten, o. a. "De Waar-
heid" in verkorte vorm opgenomen, maar zal door het orgaan
Jvan de Vereniging "Nederland-USSR" ("NU") binnenkort vol-
Iledig gepubliceerd worden en zal aan alle leden van de Or-
ganisatieraad van de O.P.S.J. worden toegezonden. Bij deze
gehele actie moeten we niet naar voren laten komen dat de
C.P.N, er achter staat, maar voorop staat de "Vrede".

-2-



-2-

De Organisatieraad van de O.P.S.J. verwacht, dat als
vervolg op de militaire propaganda op de scholen er een
propaganda-actie zal volgen voor het Vrouwen Hulp Korps
(V.H.K.). Hiertegen wordt nu reeds door de O.P.S.J. een
brochure samengesteld.
In verband met de leugens in het aardrijkskundeboetje

van Brummelfcamp en Pahrenfort zullen briefen worden ge-
schreven aan de directeur van het lyceum te Hilversum,
de wethouder van onderwijs te Hilversum en de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (Juist naar Hil-
versum, aangezien de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J. hier-
over het meest gereclameerd heeft). Wordt er op deze brieven
niet gereageerd, dan zullen volgens "Joop Wolf" de leden van
de O.P.S.J. in Hilversum "lawaai gaan schoppen".
Wolff behandelde voorts heel in het kort de vraag: "Hoe

,moet de organisatie voor he_t vrede s congres in Nederland nu
in elkaar zitten?". Als punten van overdenking gaf hij aan:
r moet zijn een comité van aanbeveling en een comité* van
c t ie .
Naar aanleiding van hetgeen is gerapporteerd betreffende

de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J. (zie rapport C/2-266'49
dd 15-3-49) werd. E1IE_N DËEiT als zijnde te reactionair uit
de Organisatieraad verwijderd. Zij weré vervangen door
PETER SMULDERS, de penningmeester van de afd. Amsterdam
van de O.P.S.J. Peter Smulders is student te Amsterdam en
lid van de studentenvereniging "Pericles".
De afd. "Het Gooi" moet gereorganiseerd worden, daar zij

aan Nagel verweet richtlijnen uit Amsterdam over te brengen;
zij wilde n.l. zelfstandig werken. Daartoe is Nagel ont-
slagen als instructeur van deze afdeling en zal nu waar-
schijnlijk instructeur worden voor de afd. Den Haag.
Lucas de Jong wordt nu instructeur voor de afd. "Het Gooi"
en Wolff aal hem daarbij helpen.
KAREL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoeng-

straat 24 bis a te Utrecht is Donderdag, 31-3-49, naar Am-
sterdam geweest en heeft gesproken over het gebeurde in
Utrecht (n.l, het arresteren van leden van de afd. Utrecht
der O.P.S.J. in verband met het verspreiden van pamfletten
aan de scholen, zie rapport A/2 no 309*49 OPSJ dd 22-3-49).
Wolff vond deze actie van de politie de beste reclame voor
de O.P.S.J. en zei: "Laat je bij deze acties maar rustig
oppakken, veel heibel maken en zo, en net doen of er dui-
zenden studerende jongeren achter staan". Wolff was er kwaad
over dat er nog helemaal geen plannen waren gemaakt tot het
houden van een protestvergadering in Utrecht naar aanleiding
van het schrijven van B en W van Utrecht aan de ouders van
leerlingen van middelbare scholen. Hij stelde vast dat deze
protestvergadering moest worden gehouden op Vrijdag 8-4-49;
dit in de plaats van de scholierenbijeenkomst op diezelfde
dag.
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Indien er in de Gemeenteraad van Utrecht op 7-4-49
een interpellatie van CHRISTIAAN ULTZEN, ge"b. te Utrecht
15-6-1900, wonende Alb. Thijmstraat 5 bis te Utrecht,
plaats vindt, (zie ook rapport C/2 no 374'49 dd 8-4-49),
moeten de O.P.S.J.-ers ook maar "flink heibel schoppen
en net doen of er een hele hoop OPSJ-ers achter staan".
Woensdag 6-4-49 wordt er in de gemeenteraad te Amster-

dam over de militaire actie op de middelbare scholen ge-
ïnterpelleerd.
Voorts werd er nog verteld dat de O.P.S.J. aan geldgebrek

leed, zodanig zelfs, dat PREEK DB VRIES, de landelijk pen-
ningmeester van de O.P.S.J., bij zijn ouders geld moest
lenen om de O.P.S.J. ie laten voortbestaan.

B. Zondag, 3 April 1949.

Aanvang 9.30 uur, einde ten 15 uur; er was geen pauae.
ELLEN DEEN was nu niet aanwezig, maar ELSE MULDER wel;
deze was teruggekeerd uit Den Haag, waar op Zaterdagavond
2-4-49 een protestvergadering was geweest tegen de mili-
taire actie op de scholen. /Else Mulder vertelde, dat op
deae protestvergadering in Den Haag ca. 40 man aanwezig
was. Verder vertelde ze dat de voorzitter van de afdeling
Den Haag "op de goede weg" was, want hij had zelfs het
partisanenlied gezongen. Deze voorzitter is genaamd
JAAP LABEE.

De Zondag begon verder met een korte inleiding van
Johan Frederik Wolf f, waarvan niets bijzonders is te ver-
melden.
Daarna begonnen de discussies.
MIE HARMSEN vond het voorgestelde comité van aanbeveling

Ivoor de vredesconferentie in October 1949 erg mooi. Ze
[vroeg nog of het een congres zou worden van de jeugd of
an de studerende jeugd.
olff antwoordde hierop, dat het een congres van de stu-
erende jeugd zou worden, want je hebt meer aan 200 man
tuderende jeugd dan aan 500 ANJV-ers.
PEÏER SMULDERS stelde voor, in verband met de bovengenoemde
conferentie, act ie comité* 's te stichten op de scholen.
Daarboven stelde hij dan het afdelingscomité en dan over
alle afdelingen een overkoepelend actiecomité, dat weer
samen werkt met de dagelijkse leiding van de O.P.S.J. De
twee laatsten houden voeling met het comité van aanbeveling
en de laatste drie treden naar buiten op. Dit werd met
instemming begroet.

<|RIE NOBDHQLT informeerde naar het Wereld Jeugdfestival in
Boedape at . ̂ Wolf f vertelde dat dit gehouden wordt van 14 -
"SSTTügustus 1949 en dat hij__er_h£en_£aat via Italië. De
kosten bedragen / 250.
Het wereld jeugdcongres in Boedapest wordt gehouden van
1 - 1 5 September 1949.
THEODORE JOHAN HBNRAR vond, dat in Nederland een geweldige
propaganda moet worden gevoerd voor het vredescongres te
Parijs.
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Hij spoorde aan tot het instellen van vredes-cahiers.
Bit zijn mooi bewerkte albums, waarin allerlei spreuken,
leuzen en handtekeningen voor de vrede staan.

üartha van Malsen merkte hierbij op, dat dit wel niets
voor studenten zou zijn, waarop Wolff antwoordde, dat het
dan hoog tijd werd dat het wel wat voor de studenten werd.
Ter bevordering van de vrede moet er uitwisseling komen
van de jeugd uit het buitenland en correspondentie met de
Sovjet-jeugd.

Er moeten op de middelbare scholen ouderraden komen;
deze zijn tot nu toe alleen o p de lagere scholen. Hierdoor
is het mogelijk meer invloed te krijgen op het onderwijs.
Het zou goed zijn contact op te nemen met de vereniging voor
volksonderwijs, welke de openbare school propageert. De
leiding van deze vereniging is wel te verbeteren.

Verder moeten we rekening houden met aanvallen van binnen
uit.. In Amsterdam-Noord was een z.g. "horzel" ontdekt,
waarmede bedoeld wordt een spion van de politie of anders-
zins. De leden van de Organisafreraad moeten er nauwlettend
op toezien, dat de leden van hun afdeling de O,P ,S ,J . niet
ondermijnen. We moeten een organisatie stichten ter bevei-
liging van de O.P.S.J.
LUCAS DB JONG meende, dat de schoolvereniging ook een middel
is om ons doel te bereiken. We moeten met iedereen in debat
treden. Het hindert niets als we uitgelachXen worden, er
blijft altijd iets van hangen.
MAHTHA VAN MALSEN deelde mede, dat Utrecht op de goede weg
is, alleen de snelheid van reageren is te langzaam.
WOLS1? beantwoordde de discussie ongeveer als volgt:
We moeten contact opnemen met het initiatief comité voor de
vrede. Alles moet meelopen, zoals bijv. het N.J .V. In het
actiecomité moeten we jonge leraren betrekken. In het
comité van aanbeveling moeten we mensen als Vriesland,
Minnaert, Freudenthal en Wertheim zien te krijgen. We
moeten de couranten voor ons karretje zien te spannen.
Vredescahiers moeten aannemelijk gemaakt worden.

In Hotterdam is geen protestvergadering geweest tegen de
militaire actie op de scholen, daa* de leraren dit zelf
ter hand hadden genomen.

f| We gaan voortaan naast "Studie en Strijd" oo<fc de "World
([^Student" verkopen.

RIE NORDHOLT merkte nog op dat missché^in samenwerking mo-
gelijk zou zijn met "Doorbraak", een anti-militairistische
organisatie (? -Verb.19).

Wolff dacht van dit laatste dat het Trotzkisten zijn van
de Vlamgroep en daarom er liever geen contact mede op te
nemen.
CLAARTJE DE JONG stelde voor Prof Donkersloot in het comité
van aanbeveling te halen.
MARTHA VAN MALSEN attendeerde op het anti-militairistische
blad "Wording".

-5-
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HOOGrCAHSPEL sprak nogmaals over het N.J.V., n.l. dat daar
contact mede opgenomen moest worden,
ALFRED LEO NAGEL stelde voor contact op te nemen met het
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers en met "Prome-
theus", een studentenvereniging uit Utrecht.
LUCAS DB JONG- deelde nog mede, dat hij aansluiting had ver-
zocht van de O.P.S.J. bij de International Union of Students.
Hij heeft hierover naar Praag geschreven en heeft o.a. over
de strubbelingen in Utrecht in deze brief gewag gemaakt.
(Hierbij mag worden opgemerkt, dat de Nederlandse studenten
bij monde van de Nederlandse Studentenraad hebben geweigerd
lid te worden van de I.U.S., als zijnde te links georiën-
teerd) .
Ten slotte werden 2 resoluties aangenomen:

1. een protestbrief aan B en W te Amsterdam, B en W te
Utrecht en de Minister van O.K.& W over de militaire
propaganda op de middelbare scholen.

2. een telegram aan de Minister van Oorlog om vrijlating te
eisen van het- lid van de Organisatieraad van de O.P.S.J.,
genaamd G:1RRIT VAN PRAAG.

Bijlage: 1
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ORGANISATIE VAN PROGRESSIEF STUITERENDE JEUGD

Secr.
L. de Jong
Admiralengracht 96-1
Amsterdam (w)

29 Maart 1949.

Aan de leden van de_pr^anisa.tieraad.

Beste Vrienden,
Tijdens haar laatst gehouden zitting heeft de O.R. de D.L.
de opdracht gegeven een vredesactie onder de Nederlandse
studerende jeugd voor te bereiden. Het standpunt van de O.R.
dat de strijd voor de vrede geen uitstel duldt, gezien de
gevaarlijke oorlogsdreiging, is de afgelopen weken beves-
tigd. De organisatie van oorlogslezingen op onze scholen
is. een symptoom van de versnelling der oorlogsvoorbereidin-
gen. De O.P.S.J. heeft met haar actie tegen de militaire
propaganda op Nederlandse onderwijsinstellingen in feite
reeds een begin gemaakt met de vredesaotie, waartoe de O.R.
in principe besloten had. Snel reageren was noodzakelijk en
heeft onze actie sterker gemaakt. Op de vergaderingen van
Zaterdag en Zondag a.s. zal de O.R. belangrijke beslissingen
moeten nemen over de wijze waarop de O.P.S.J. zal moeten
medewerken in de strijd voor de Vrede. Hieronder formuleren
wij de voorstellen die de D.L. aan de O.R. zal doen.
1. Het is noodzakelijk dat de siuderende jongeren hun stem
laten horen tegen de oorlogsvoorbereidingen en zich positief
uitspreken voor de vrede die thans bedreigd wordt. De D.L.
acht het danook noodzakelijk te komen tot het bijeenroepen
van een groot

VREDESCONGRES JAN^ STUDERENDE JEUGD.

Een dergelijke manifestatie zal niet nalaten onder de stu-
derende jongeren grote indruk te maken en zal een actieve
ondersteuning zijn van de strijd die de vredeskrachten in
Nederland en over de gehele wereld voeren.
2. Dit congres zal zich speciaal moeten bezig houden met de
poging van de oorlogskrachten om het onderwijs in haar pro-
paganda te betrekken. Uit de scholieren- en studentenwereld
zelf zullen de protesten moeten komen tegen de leugens in de
schoolboeken, die ten doel hebben de vrede ende vriendschap
tussen de volkeren in gevear te brengen. De O.P.S.J. en haar
vrienden moeten onverzoenlijk de strijd aanbinden tegen de
oorlogspropaganda op de scholen. In dit verband stelt de
D.L, voor op korte termijn een COMMISSIE TER BESTRIJDING VAN
OORLOGSPROPAGANDA te benoemen, die een rapport zal moeten
samenstellen over de toestand bij het Nederlandse onderwijs
speciaal t.o.v. de leerboeken, waarover de O.P.S.J. talloze
klachten ontvangt,
3. Voor het congres een PETITIONNEMENT, waardoor de scholieren
zich voor de vrede kunnen verklaren. De D.L, stelt voor,
handtekeningen en verklaringen te verzamelen in VREDBSGAHIERS.
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3. Enkels weken geleden stuurde de O.B. een adhaesiebetui-
ging aan het initiatiefcomité dat het Parijse vredescongres
organiseert. Dit is echter niet voldoende. Het is noodzake-
lijk dat wij dit congres op alle mogelijke manieren onder-
steunen. De D.L. meent, dat de O.P.S.J. al hét mogelijke
moet doen om begroetingen van scholieren etc. aan het con-
gres te organiseren. Practische richtlijnen hierover worden
nog verzonden.
3. Een van de middelen om de strijd voor de vrede te verster-
ken is het aanknopen van vriendsEhapstoanden met de jeugd van
andere landen. De D.L. stelt danook voor de contacten met
het buitenland op alle mogelijke manieren uit te breiden en
te verstevigen en om o.a. deze zomer de uitwisseling ter
hand te nemen.

Bij hopen, dat jullie bovenstaande voorstellen zult be-
studeren, zodat de O.R. 2 en 3 April a.s. onmiddellijk
spijkers met koppen kan slaan. Wij verwachten van ieder lid
van de O.H. dat hij/zij op tijd aanwezig is, d.w.z. om 7.30
uur, zodat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat. Wij
hebben onze tijd hard nodig.

Aanvang Zaterdagavond 7.30 uur in de Spuistraat 262 en
Zondag 9.30 uur.

ASEITDA OHGANISATIEEAAD VEBGADEHING

1. Opening
2. Bespreking Vredesactie
3. Donatie en abonnécampagne
4. Aansluiting I.U.S.
5. Bondvraag
6. Sluiting.
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Verbinding: 19
C/2 no 374'49 OPSJ

Datum: -
v/

Onderwerp: Bijzondere bestuursvergadering ty&y/de afd.
Utrecht van de Organisatie van i'jogïëtïSlêVë
Studerende Jeugd,
gehouden op 31-3-49 ten huize van:
KAEEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32,wonende
Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

l

O
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Aanvang der vergadering ten 20.15 uur, einde 22 uur,
Aanwezig waren:

KABEL DE MOL (alias: "Ilja"),
ALFEED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slot-
laan 1a te Zeist,
COENELIS DE JAGEE, geb. te Den Burg 29-4-21, en echtg.
DOETJE DS JAGEB - EIENKS, geb. te Bandjermasin 14-10-21,
beiden wonende Kanaalweg 120 te Utrecht,
JOHAN NIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-30, wonende Banka-
straat 39b te Utrecht,
PIETEB VEEELAND, geb. te Utrecht 13-7-26, wonende Kanaal-
weg 135 te Utrecht.
Naar aanleiding van de brief van B en W van Utrecht aan

de ouders van leerlingen van middelbare scholen hebben
voor het lidmaataghap̂ vaQ̂ dê ĝ,JsLajL.•«. ̂ ê aQ.£$:

f COENELIS DE JAGEE," geb.̂ t̂ Ê1ott'êrdala"*4::::3::3t5Vv'"wonende
Mozartlaan 10 te Utrecht, en

JMELEONOBA VAN SCHAIK, geb. te Gouda 25-12-30, wonende
Eembrandtkade 42 te Utrecht.
Zij voelden zich misleid, daai zij niet wisten dat de
C.P.N, achter de O.P.S.J. stond en waren louter afgekomen
op de onderwijsvernieuwing. Zij wensten geen ongenoegen
te hebben met hun ouders naar aanleiding van voornoemd
schrijven van B en W. (zie ook rapport A/2 346*49 d.d.
31-3-49, bijlage III). Door het bestuur van de O.P.S.J.
werd op deze schriftelijke mededelingen niet gereageerd,
"aangezien het toch leden van niets waren".
Donderdag, 7-4-49, zal CHBISTIAAN ULTZEN, geb. te Utrecht

13.6-1900, wonende Alb. Thijmstraat 5 bis te Utrecht over
een en ander in de Gemeenteraad interpelleren. Hij zal dan
beginnen over de militaire propaganda op de scholen en ook
over de pamfletten-verspreiding waarbij leden van de O.P.S..
gearresteerd zijn. Dan zal hij overstappen op het briefje
van B en W., gericht aan de ouders der leerlingen (zie
bijlage IV).Baarbij zal hij niet spreken over het zinnetje
waarin staat dat het A.N.J.V. en de O.P.S.J. mantelorgani-
saties zijn van de C.P.N. Vooral Cornelis de Jager wees
erop dat Ultzen niet over bovengenoemd zinnetje moest pra-
ten, aangezien hij dan als C.P.N.-er schaakmat zou komen
te staan. Nagel heeft dit alles met Ultzen besproken.
Verder is men van plan om een delegatie naar de Burge-

meester te zenden om over het meergenoemde briefje aan de
ouders te gaan praten. Deze delegatie zal bestaan uit:
KAEEL DE MOL,

JOHAN WILLEM MABIA VAN BEEK, geb. te Utrecht
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, 27-7-30, wonende J. S. Bachstraat 58 te Utrecht, en
'T | ALPEED LEO NAGEL .

Donderdag, 7-4-49, zal er een vergadering plaats vinden
van de O.P.S.J. in "De Poort van Cleef", Mariaplaats te
Utrecht over het onderwerp: "Spanje" (zie bijlage I).
Deze vergadering is bedoeld als een protest tegen de ver-
oordeling van anti-fascistische studenten in Spanje.
Eet verzoek om deze protestvergadering te houden is uit-
gegaan van "The International Union of Students", ook
wel geheten "Union Internationale des Etudiants" '(zie
bijlage II). Nagel zal proberen een der bestuursleden
van de vereiflging "Vrij Spanje" te bereiken. Hierbij
zijn genoemd Henk Gortzak en Nico Mourer. Indien het niet
lukt om een spreker van de vereniging "Vrij Spanje" te
krijgen, zal Oor nel is de Jager [l s pre ken. Nagel zal die
avond een inleiding houden overSie O.P.S.J. en de I.U.S.

WT-l-T
Nagel heeft een stukje geschreven over de politieke

toestand in Spanje voor het blad "Sol lustitiae" (nog
niet verschenen). De redactie heeft hem daarna opgebeld
en hem medegedeeld dat het artikel wegens zijn politieke
strekking in die vorm niet kon verschijnen. Zij stelde
Nagel voor er een soort convocatie van te maken voor de
hierboven genoemde vergadering met de mededeling dat dit
een protestvergadering was tegen de vervolging van de
anti-fascistische studenten in Spanje en dat het initia-
tief uitging van de I.U.S. De redactie van "Sol lustitiae"
zal er dan een noot bijzetten, dat Nederland geen lid is
van de International Union of Students (I.U.S.) Zij, -
de redactie van de "Sol" - heeft Nagel uitgenodigd om
eens te komen spreken over de I.U.S. Nagel bekende echter
op b. g. bestuursvergadering van de O.P.S.J. dat hij nog
niet zo veel van de I.U.S. wist, maar dat De Jager hem wel
op weg zou helpen.
MAET SMITS van "Pericles" uit Amsterdam is bij Nagel op

bezoek geweest en heeft daar pamfletten achtergelaten met
als titel: "Oproep voor een Wereldcongres voor de Vrede"
(zie bijlage III, het origineel is gestencild in folio-
formaat). Smits verzocht aan Nagel deze pamfletten te ver-
zenden aan 75 hoogleraren te Utrecht, die daarvoor in aan-
merking kwamen en hij verzocht hem tevens de professoren
MABCEL GILLES JOZEF MINNAERT, geb. te Brugge 12-2-93,
wonende Zonnentmrg 1 te Utrecht, en
HANS FBSUDENTHAL, geb. te Luckenwalde 17-9-05, wonende
Franz Schubertstraat 44 te Utrecht,
dusdanig te bewerken dat zij naar het congres te Parijs
zouden gaan.
Volgens KAHEL DE MOL is kort geleden in Utrecht opge-

richt een plaatselijk "Initiatiefcomité voor de Vrede".
Hierover komen nog nadere mededelingen.

G&ZIEN:

Bijlagen: 4
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Verbinding: 19 '̂  Datum:
C/2 375'49 OPSJ
Onderwerp: Studentenbijeenkomat van de afdiTTjtrQCht der

Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd
op 4-4-49 ten 20 uur ten huize van:
KAREL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende
Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

op komen dagen, zodat werd over-l Er
l gegaan tot een bestuursvergadering
I Aanwezig waren:

KAREL DE MOL voornë^md,
x|ALPEED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan

1a te Zeist,
MCOKNELIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-

weg 120 te Utrecht, en
<JOHAN NIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-30, wonende Bankastraat
39 b te Utrecht.
Zoals uit het rapport van de Organisatieraad-vergadering

van 2 en 3-4-49 blijkt, is besloten een protestvergadering
te houden voor scholieren in "De Poort van Cleef11 te Utrecht,
naar aanleiding van het schrijven van B en W te Utrecht aan
de ouders van middelbare scholieren, en wel op Vrijdag,
8-4-49.
Hiertoe zijn door ALFRED LEO NAGEL en TJITSKE ULTZEN,

geb. te Groningen 28-2-28, wonende Alb. Thijmstraat 5 bis
te Utrecht, op het bureau van "De Waarheid11 pamfletten ge-
stencild, die op Woensdag, 6-4-49, aan alle middelbare
scholen verspreid zullen worden (zie bijlage).

Na Pasen wordt het secretariaat voorlopig overgedragen
aan ALFEED LEO NAGEL, aangezien Karel de Mol een te slecht
rapport had zodat .hij voor zijn overgang moet gaan werïen.
Het voorzittersshap wordt dan overgedragen aan JOHAN NIEUW-
VEEN of aan PIETSR VEEELAND, geb. te Utrecht 13-7-26,
wonende Kanaalweg 135 te Utrecht. Na de grote^vaoairtia gaaj;...._
Nagel voorlopig uit het bestuur daar hij voor zijn doctoraal
wis- en natuurkunde gaat werken. Het voorzitterschap blijft
dan berusten bij Vreeland of Nieuwveen.
Bij de interpellatie van CHHISTIAAN ULTZEN, geb.te Utrecht

13-6-1900, wonende Alb. Thijmstraat 5 is te Utrecht, in de
Gemeenteraad op 7-4-49, zullende leden van het A.N.J.V. en
de O.P.S.J. bij elke goede opmerking bijvalsbetuigingen uitei
en na afloop zullen zij hevig applaudisseren. Krijgt daarna
een wethouder het woord, dat zal hij worden uitgescholden
voor "vuile leugenaar", "oorlogsophitaer" e.d.
Op 22, 23 en 24 April 1949 organiseert de O.P.S.J. een

\Paaskajyg in de Hollandse Rading, dat vanwege de afd. Utrecht
[en bijgewoond door:
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ALPEED LEO NAGEL,
KAHEL HE MOL,
MARGABETHE EUGENIE DE MOL, geb. te Utrecht 17-8-35,
wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht, en
TJITSKE ULTZEN.

is tevens het "Vrede a-kamp" .

Betreffende CORNELIS DE JAGEE kan worden medegedeeld,
dat hij van Juli tot September in Parijs zal zijn en dat
hij tegen een Franse astronoom zal worden uitgewisseld.
In Oct,ober 1949 zal hij promoveren in de faculteit van
de wis- en natuurkunde.
Naar aanleiding van de verspreiding van de "vredes-

pamf letten" (zie rapport C/2 no 374*49 OPSJ dd 8-4-49)
werden er nog enige opmerkingen over verschillende pro-
fessoren gemaakt.
\. E.C. VAN BELLEN, privaat-docent in Middeleeuws
Frans aan de Eijksuniversiteit te Utrecht, is een lezer
van "De Vrije Katheder". Dit is eveneens het geval met
P̂rof.Dr. J.M. BIJVOET, hoogleraar in de physische chemie
aan de Eijksuniversiteit de Utrecht. Deze heeft eertijds
Prof .Dr. S. E. de Groot in Utrecht geïntroduceerd.
(Over Prof .Dr. S. S, DE GEOOT, hoogleraar in de theoretische
physica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, merkte Nagel
nog op dat het een Marxist was,
Verder wordt het pamflet verstuurd aan alle ondertekenaars
van "Politeia", te weten 9 professoren (zie bijlage bij
rapport C/14 no 308 '49 dd 22-3-49).
Voorts wordt ook een pamflet gezonden aan Dr. K, JAHN,
privaat-docent in de Turkse en Slavische talen aan de
Eijksuniversiteit te Utrecht. Hij geeft o. a. een college
in Eussisch, dat door Nagel wordt bezocht.

Bijlage: 1.

\XN£-' l
-GEZIEN

i* "'
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Dat unaVerbinding: 19
C/2 no 401'49 OPSJ
Onderwerp: bestuursvergadering van de .O.P.£(

utrecht, gehouden op 11-4-49 ten huize van
CORNELIS DB JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21,
wonende Kanaalweg 120 te Utrecht.

af d.

Berishtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

o

Aanvang ten 20.15 uur, einde ten 23 uur.
l Aanwezig waren:
CORNELIS DE JAGER voornoemd en echtgenote:

^-IDOETJE DE JAGER-RLENKS, geb. te Bandjermasin 14-10-21,
KAREL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoengstraat
24 bis a te Utrecht,
ALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan 1a
te Zeist,

j<lJOHAN NIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-30, wonende Bankastraat
39b te Utrecht,
PIETER VREELAND, geb. te Utrecht 13-7-26, wonende Kanaalstraat
135 te Utrecht.

fm " •,

Als eerste punt kwamen de Financiën ter sprake, waarbij de
penningmeester de rekening kreeg ter hand gesteld van de zaal-
huur van de protestavond op 8-4-49 (rapport C/2-400'49 OPSJ),
welke rekening eerst was voldaan door JOHANNA DAMIANA GEORGINA

| VAN BEEK-TOUSSAINT, geb. te Woenael 18-9-92, wonende J.S.
j Bachstraat 58 te Utrecht. Het bleek nu, dat Mevr. v. Beek
i ƒ 7,50 terug moest hebben van de afd. Utrecht der OPSJ. Deze
i afdeling heeft echter slechts ƒ 4,50 in kas zodat de schuld,
i althans gedeeltelijk, voorlopig wel moet blijven bestaan.
N~"~ De Jager maakt e nog de opmerking over het werven van leden

onder de scholieren en was van mening dat daartoe de reactio-
naire groep die op de vergadering van 22-3-49 in café* "De
Beurs" te Utrecht aanwezig was, bewerkt moest worden. Volgens
De Jager is dit een groep jongelui die er toch geen eigen
mening op na houden en dus misschien omgepraat kunnen worden.

f" Verder kwam nog ter sprake de gestencilde brochure aangaande
het Vredescongres te Parijs (zie bijlage III van rapport C/2-
374'49 d.d. 8-4-49). Deze brochures zijn in Utrecht aan 75
hoogleraren verzonden ten einde adhaesiebetuigingen te ver-
krijgen. Verder zijn deze brochures ook nog door\het gehele
land aan hoogleraren en lectoren verzonden. S Ie chtta enkelen
hebben hierop gereageerd met het zenden van een adhaXsiebe-
tuiging, en wel:

'iProf. MARCEL GILLES JOZEF MINNABHT, geb. te Brugge 12-2̂ 3,
wonende Zonnenburg 1 te Utrecht, ,v

*>|Prof Dr. DE GORTER uit Leiden, v •
nog een onbekende professor uit Leiden, . A"" </••*"

jjProf Dr. F. WERTHEIM uit Amsterdam.
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Naar aanleiding van dit povere resultaat zal de afd.
Utiecht der OPSJ nog zoveel mogelijk professoren in Utrecht
opbellen - ten minste degenen die er voor in aanmerking
komen - om ze op te wekken tot de adhaesiebetuiging.
Dit zouden dan zijn:

iHProf. Buitendijk (H.K., prof. in de psychologie),
JDr. P.M. Endt (physicus),
IProf.Dr. Geyl (letteren, wijsbegeerte en geschiedenis),

c (Prof.Dr. S.E. G-root (theoretische physica),
J. Houtgast (sterrenkunde),

/jDr, Kempe (criminologie),
iM Prof, Dr. J.P. Kruyt (sociologie),

f.Dr, de Langen (interne geneeskunde),
/'Prof.Dr. Langeveld (paedagogiek),
iprof.Dr. Milatz (physica),
»Dr, Th. Raven (mineralogie),
sDï. P, Schlemper (bacterioloog te Den Bosch),
iMej, Dr, Teilegen (Directeur Kabinet van de Koningin),
Prof.Dr. Ten Thije (algemene ziektekunde, Patholoog Anatoom
iVeeartsenijkunde),
/fProf.Dr.Ix. Vening Meinesz (geodosie en cartografie),

P. Wensink (conservator Hygiënisch Laboratorium),
Dr. Hoogewind (lid V.W.0.).
Drs H.A. Tolhoek (physicus).



2 O APR. 1949G_J_JJL_LJ
Verbinding: 19 Da-
G/2 no 400'49 OPSJ
Onderwerp: Scholierenbijeenkomst, georgdïrtseeïd dooF de

O.P.S.J. op 8-4-49 ten 20.10 uur in "De Poort
van Cleef", Hariaplaats 7 te Utrecht.

Y^

^

.. , yjY ÉIKE^I VEEHOEP, geb. te Utrecht 2£-12-21, betonwerker, be-
'\» pstuurslid A.N. J ,V . , wonende Laan van Nieuw Guinea 79 te

'^ ;Utrecht,

Aanwezig waren:
AjOHAN FEEDEBIK WOLFF, geb. te Velsen H-3-27, wonende te
' Haarlem,
^iALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeis t 30-8-27, wonende Slotlaan

1a te Zeist,
COSNELIS DE JAGEE, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-
weg 120 te Utrecht,

/l B. MINNAEBT, zoon van Prof .Dr. Marcel Gilles Jozef Minnaert,
Zonnenburg 1 te Utrecht; hij is scholier van het Stedelijk

.Gymnasium.
XfMIES VELTMAN, wonende Palestrinalaan 3 te Bilthoven, van

beroep apothekersassistente en volgens Nagel voornoemd lid
van de C.P.N. , <3ri*- ®-cï> £vw

^JOHANNA DAMIANA GEOEGINA VAN BEEK-TOUSSAINT, geb. te Woensel
13-9-92, wonende J.S.Bachstraat 58 te Utrecht,

^ fwiLHELMUS DE WILDE, geb. te Utrecht 26-3-27, wonende Grut-
tersdijk 11 te Utrecht,

/fTJITSKE ULTZEN, geb. te Groningen 28-2-28, wonende Alb.
Thijmstraat 5 bis te Utrecht,

JMABGARETHA 3UGENIE' DE MOL, geb. te Utrecht 17-8-35, wonende
Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht,

DEN BEINK, dienstmeisje Stads-en Academisch Ziekenhuis
te Utrecht,

><CATHARINA MABIA SPEKKELS, geb. te Utrecht ^24-4-23, wonende
Verl.Hoogravenseweg 278 te Jutphaas,

yiDIENA PLAGGENBOSG, geb. te Eindhoven 20-10-30, wonende
Bremstraat 38 te Utrecht,
VAN DER HOR, scholier HBS-B, wonende Bijnlaan 59 te Utrecht,

IDE BRUYN (?) , eveneens scholier HBS-B.

Om 20.10 uur opende Nagel de vergadering met een korte in-
leiding, waarin het Atlantisch Pact gehekeld werd.

Na 10 minuten kreeg Wolff het woord.
Hij begon met de aankondiging van het reeds eerder gesigna-

leerde "Vredescongres" van de O.P.S.J. in Octo^er. Hij gaf
bijna letterlijk weer het besprokene in de Organisatiersad
van de O.P.S.J. (zie rapport C/2 no 376'49 OPSJ dd 8-4-49).
Daarna bracht hij het aardrijkskundeboekje van Brummelkamp
en Fahrenfort ter sprake en stelde dit als voorbeeld van
foutieve voorlichtingslectuur op de scholen. In verband hier-
mede wordt, of is reeds, een commissie opgericht voor de con-
trole op de leerboekjes.

Hierna kwam de "militaire propaganda" op de middelbare
scholen ter sprake. Wolff zeide hiervan dat het een schandaal
was. Van de brief van B.en W. van Utrecht aan de ouders van
middelbare scholieren zei hij , dat dit "vrij lullig" was.
Op Burgemeester de Ranitz werd hartig gescholden, evenals op
wethouder Van der Vlist,
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Ook werd gewag gemaakt van de "onbenullige antwoorden"
van Wethouder Van der Ylist in de raadsvergadering van
Utrecht naar aanleiding van de interpellatie Ultzen.

Ten slotte kwam Wolff nogmaals terug op de "vredes-
acties" en noemde hij nog het Wereld Jeugdfestival te
Boedapest en het vredescongres te Parijs.
Deze redevoering duurde tot 21 uur, waarna er een pauze

was van 15 minuten. Na de pauze kwamen de discussies.
VAN DER HOH vroeg: Wanneer en door wie is de O.P.S.J. op-
gericht?
Wolff deelde hem mede dat de O.P.S.J. einde 1947 te Am-
sterdam is opgericht door 50 studerende jongeren uit het
gehele land. {~~^"
Van der Hor vroeg vervolgens welke bezwaren er nu eigen-

/ lijk tegen die militaire actie op de scholen waren.
v Wolff antwoordde hierop dat in de eerste'plaats deze

militaire lezingen op de scholen geheim waren, waarop
v.d.Hor repliceerde dat hij daarvan niets had gemerkt.
Wolff zeide dat dit bijv. op de 1e 5-jarige H.B.S. te
Amsterdam wel het geval was geweest. Inderdaad schijnt
de directeur van genoemde H.B.S, te Amsterdam, de heer
Bokhorst, vijf minuten voor de lezing begon aan de leer-
lingen te hebben medegedeeld, dat deze lezing geheim was.
Van der Hor vroeg vervolgens of bij deze lezingen nu in-
derdaad militaire propaganda bedreven was. Volgens Wolff
wel; hij sprak verder over de vrijheid van de jeugd.
Van der Hor deelde toen mede dat de jeugd inderdaad vrij
was, waarop Wolff weer antwoordde dat dit niet het geval
was. Wolff noemde als voorbeeld het geval van "Erik Mol",
een onderwijzer die in een of andere commissie zitting
heeft en die er bij de regering op heeft aangedrongen,
de salarissen van het onderwijzend personeel gelijk te
schakelen met die van de andere ambtenaren. Op de actie

, van deze commissie'is een onbevredigend antwoord ontvangen
x van de Minister van O.K.en W. Toen heeft die commissie een

open brief of een soort manifest samengesteld en het ont-
werp hiervan is gevonden in dezak van b.g. Erik Mol. Daar
hij ook nog militair was, was het gevolg dat hij in arrest
werd gesteld, waarin hij blijkbaar nog vertoeft (?-Verb.19)
Als tweede voorbeeld werd genoemd "Gerrit van Praag",
eveneens onderwijzer en militair, die ook in arrest zit
ten gevolge van het gebeurde in Chaam (manifestverspreiding
voor dienstweigering, ten minste voor zover bekend) Hier-
bij schijnen ook enige A.N.J.V.ers gearresteerd te zijn,
(?- Verb. 19).
Vervolgens begon Van der Hor te informeren naar de vrij-

heid van de jeugd in de Oost-Europese landen. Hij deelde
mede, dat zijn vader bij de Ned. Spoorwegen was en dat er
vroeger eens of tweemaal per jaar een bijeenkomst was van
Nederlandse en buitenlandse spoorwegmensen. Vóór de om-
wenteling in Tsjecho-Slowakije was met de afgevaardigden
van dit land altijd openlijk te praten, maar tegenwoordig
houden deze mensen stijf hun mond dicht.
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Hierop werd niet gereageerd door Wolff of een der andere
communistische aanwezigen. Er ontstond een pijnlijke stilte
waarop MISS VELTMAN het woord vroeg.
Zij begon samen te vatten wat v.d. Hor reeds ter tafel

had gebracht en zeide dat v.d.Hor dus helemaal niet tegen
de militaire actie op de scholen was. Volgens haar was dit
echter een Duits systeem, d.w.z. eerst vrijwillig de mensen
trekken naar de K.M.A. te Breda e.d. en dan later gedwongen.
Zij vergeleek dit even met de toestand na de bevrijding van
ons land, toen wij "lekker" gemaakt werden voor vrijwillige ,
dienstneming in Indonesië, maar later kwam de grondwets-
wijziging, waarna het gedwongen was om als militair naar
Indonesië te gaan. Wij hadden, volgens Mies Veltman, die
grondwetswijziging nooit er door moeten laten komen. Ver-
volgens zeide zij, dat slechts ongeveer 10$ van de mensen
het dóór had, dat het met die grondwetswijziging en de
kwestie Indonesië "fout" zat. Wij moeten hierover steeds
onze stem laten noten, ook al vindt deze momenteel geen
gehoor.
Vervolgens kreeg voornoemde Mevr. v.Beek-Toussaint het

woord (zij werd aangesproken als "Jo van Beek"). Zij ver-
telde dat er behalve de militaire.lezingen op de scholen,
ook ouder-avonden werden belegd waarop dezelfde militaire
propaganda bedreven was. Zij had o.a. voor zo'n avond een
uitnodiging ontvangen. Zij verzocht ook hiertegen eens
protest te laten horen.
Wolff antwoordde hierop dat hij voor deze actie van militaire
zijde niet zo heel erg bed u egt was, want in Haarlem was zo'n
avond voor twee scholen gecombineerd en waren er in totaal
vier ouders geweest.

Hierna werd de vergadering gesloten door Nagel, die lof
toezwaaide aan v.d.Hor over de nette wijze waarop deze de
discussie had gevoerd.
Ten slotte moest de zaalhuur betaald worden. De O.P.S.J.

had hiervoor wederom geen geld in kas. De huur werd toen
voldaan door Mevr. v.Beek-Toussaint.
Sinde der vergadering ten 22.35 uur.

GEZI
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Verbinding: 19 '?--
C/2 no. 422'49 OPSJ -^

Datum:

Vo<gr:o

Onderwerp: Ledenvergadering van de afd. Utrecht-
op 15-4-49 aan het adres Kanaalweg 120 te-
Utrecht.

APft. 1949

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht : idem

£»'

(Aanwezig waren:
COHNELIS DE JAGEE, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-
weg 120 te Utrecht,
DOETJE DE JAGEB-BIENKS , geb. te Bandjermasin 14-10-21,
ALPEED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan
1a te Zeist, <
JOHAN NIEUWEEN, geb, te Utrecht 3-5-30, wonende Bankastr. 1
39b te Utrecht, \E VEEELAND, geb. te Utrecht 13-7-26, wonende Kanaalweg

135 te Utrecht.

Aangezien er geen leden waren gekomen, werd een soort be-
stuurs i ver gade r ing gehouden. *~~ """"' '

BêT~bTeëk, dat Nagel enige tijd geleden de couranten "Vrede"
van Lucas de Jong uit Amsterdam had ontvangen ter verspreiding
a / 0.05. De volgende dag werden deze couranten gevolgd door
"World Congress for Peace" van de I.U.S., eveneens afkomstig
van Lu^as de Jong, en deze moesten ter tekening voorgelegd
worden aan de studenten, (zie bijlagejaf)

Hierna kwam ter sprake het instructeur-(trice )schap dat door
leden van de dagelijkse leiding uitgeoefend wordt bij de ver-
schillende afdelingen. Er werd hevig critiek geleverd op
MAETHA VAN MALSEN, de instructrice van de afd. Utrecht, daar
zij volgens Nagel de afd. Utrecht uitspeelde tegenover de
dagelijkse leiding. De Jager zeide, dat men door de instructeur
(trice) een controle op de afdelingen had, daar de instructeur
(trice) van elke vergader ing, ook bestuursvergadering van de
afdeling, een rapport moet zenden aan de dagelijkse leiding.
Zodoende kan men de rapporten vergelijken en heeft men enige
controle. Hierop volgde prompt de mededeling dat men in Utrecht
niet veel gezien had van Martha van Malsen.

Er werd nog opgemerkt dat KABEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32,
wonende Bandoengstr. 24 bis te Utrecht, niet aanwezig was.
Hierover merkte Nagel op, dat De Mol de laatste tijd pessimis-
tisch gestemd was over de povere resultaten van de O.P.S.J ,

De Jager is op huisbezoek geweest bij:
J. HENT, wonende Soestdijkseweg 27 Zuid te De Bilt, student
Ift-'de medicijnen cursus 1946-47. Het bleek dat deze jongeman
anti-militairistisch was en belangstelling toonde voor de
Ü.P.S.J . ; hij was ook korte tijd l idvan het A. N. J. V.

Bijlage.
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APPEAL OF THE INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS IN RESPONSE

TO THE PROPOSITION TO CALL A WORLD CONGRESS FOR UNITY IN

THE DEFENCE OF PEACE
llorch eth, at».

TO THE STUDENTS OF THE WORLD: —

The International Union of Studenta, world organisatlon of the democratie student», repro-
enting tbree million memben In flfty-four countrlei, expres»*» Iti pleanire and agreement at
the dedalon of the International Co-openttlon Committee of Intellectuali, (establlahed by the
Wroclaw Congre» of Intellectual»), to call for a World Congres, „t all natlonal and Inter-
national democratie organlaationi In order to unlte thelr common efforts In the defence of
peace.

True to lts antl-fasciit ortgins and to lts conitltutlon, band upon sound democratie princlples,
many time* re-affirmed by the student* at representative international meetings and by their
actlvltlea in all countrlei, tbe International Union of Studenta reaponds Immedlately to thla
call, recogniiug the importance of achieving such unlty ai a means of defending the vltal
Interest! of the studenti. Thii unity miut be baied upon the closest possible ties of under-
itandlng and co-operation wlth the powerful natlonal and International organljaUons of
workerj, women, youth, Intellectuall, and all democrati who Work «Incerely to «afeguard the
peace. ,
The I. U, S. Mioctate» itself wholeheartedly with the declartUon of the International Co-
operaUon Committee of' Intetlectuali concernlng tbe need for luch a Congreis, a need whlch
arlm today from the aggmalve actiona of the reacüonary force» in thelr attempt to provoke
a new war.
Tbe present perlod of our hlMory l* characteriied by a «harp intuulflcation of the itruggle
between the forcei of the people for dtmocracy and peace and the force* of nactlon and
war. Under the politicai leadership of mooopoll* ud Imperialist drcto» In the U. B. A. and
Oreat Brltaln, world reactton li spreadlng a war bysterta with the alm of confuiing the people
in certain countrlu 10 as to lead thun into a new conflict In the interest of contlnued oppm-
•ton and exptoltatton. It rejecu tb* propowls of democratie representaüves and International
democratie organtaauom, dedring to brtng about a reductlon of armamenti, the effective
control of tbe UM of atomlc eneny and the outlawlng of tbe uie of atomic weapona In con-
tempt of toet» propoHUoni, It Intcnslfln tbe armamenti race by the establishment of new
military hloclu and by tbe eontlaued exploltatlon of colonlal and economically dependent
rountrle*. World reactlon attacks the peaceful misdon of the United Nations. It K responslbk
for launchlng new agrenive Imperialist wars In South East Asla and the Mlddle East: it
increaaei exploltation and oppreHlon In Latln America, and even attempts to re-habllitate
Franco Spain and to Involve thli hated regime In lts war plans. It intervenes on the side of
reactlon In China, and builds up tbe military mlght of Germany with the aid of Nazi mono.
polists. Together wtth lts obsequloiu aervantv, the native reactlonaries, It malntaiiu au of-
fensive agalnat the democratie rlghta and living coudltlons of the peoples and is responslblc for
increased hardshlpg and brutal repression agalnat the democratie movements of youth and
Studenta.
On the other hand, the movement of the peoples of the world for peace and democracy Is daily
growing stronger. The future belongs to this progressive movement, servlng the interests of
all peoples, óf all who do not want war. By expresslng their firm determination to defend
the cause of peace in oppositlon to the plans of the war-monger», and by unlting their ranks,
the forces of tbe people will «ucceed In preventlng the force» of reaction from carrying out
their evll design to plunge mankind into a new and terrible couflagratlon.



Tlie students of the world are not indifferent 10 this struggle. They fight to exposé those who
seek to dlvide and confuse the democratie forces in order to Impede thetr work for peace.
Students have always fought and wil] continue to fight decisively side by aide with those who
uphold the cause of peace and freedom, with those who defend the right of mankind to a
bctter future. Before the growing intrigues of the enemies of peace, they are today more
than ever anxious to unite thelr efforts with all democrata who fight for these common ideals
For the students, war means an end of thelr possibilities to devote themselves to the service
of their society. It binders their creative development and preventa their application to the
realisatiun of their noble ideals. War means untold suffering, loss of Ufe and the destruction
of the priceless cultural and economie wealth of the peoples, whlch the students help to build
and to safeguard.
The students know from tb.eir bitter experlence that preparationa for war mean increasing
economie hardsbips, the lack of proper facllittes and economie means for Ufe and study, and
the dental of a proper atmosphere for the development of true science and culture as a result
ui the spreading of false and anti-scientific doctrines of national and racial enmity. They reject
the inevitability of war as a solution of differences which may arlse in the historica! devi
ment of different socleties.
Therefore the I. U. S. is confident that all students wil] respond to its call to support thia
important congress, both by aasisting the I. U. S. in its own preparations and by initiating
preparatloiu themselves on the national level, The I. U. S. calls upon the istudents to organise
meetinga in preparatjon for this congress, to express their determination to defend peace, to
condemn the policy of the war-mongers, the propaganda of hatred which they disseminate and
to reject their schemes for war and disruption. The I. U. S. calls upon the student organi-
sations to parücipate in all activities initlated nationally by other bodiea supporting the
congress, and to make joint preparations with the democratie organisatlons of workers, women,
intellectuals and youth.
Confident that the congreas wil] represent in a very clear way the mighty front of all peoples
for peace, students all over the world, representatives of the cultural heritage of their peoples
and its defenders for the future generation, greet this important decision of the leaditig men
of science and culture. They pledg* all thelr efforts to the defence of peace, to the cause of
international understandlng, the advancement of true science and culture and to the creation
of a word where all needa shall be satlsfied, where the creative abUities of man ahall be
liberated and the peoples ahall live in equality and at peace.
Students on guard for peace in all corners of the worldl Join in and strengthen the united
front againat the war-mongers. Let us unite to reject all attacks against the development
of friendship among the peoples. Let us atand u a firm bulwark against the increasing threat
of a new war. Let us so work, that all efforts of the imperialists to unleash a new war wlll
be defeated.
LONG LIVE THE FRIENDSHIP OF THE PEOPLES OF THE WORLD IN THE STRUGGLE
FOR A JUST AND STABLE PEACE!
IN UNITY AGAINST THE WAR-MONGERS: —
FORWARD FOR PEACE. FOR THE NATIONAL INDEPENDENCE OF THE PEOPLES
AND FOR A BETTER FUTURE!

INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS



THE International Co-ordlnatmg of-
fice of Intellectuals for peace, the
Women's International Democratie

Federation, the underaigned fndivlduala,
are dtoturbed by the dally growlng threat
to peace tanong peoplea.
In aome eountriei pra», radio, politicians
openly ww «unlty and hatred toward
otlwr countrte» and make propaganda for
• MW mr. lutead of the decreaae in
arrnlw and armamenu whlch could have
bno •Kptetod at the end of the war, au
ovimrUlniliia, armunent» race hu begun.
Mimary Moe* whleh threaten the peace-
ful oo-nUMnoe of peoplei are being for-
OMd lo Hmc parU of the world the flres
o* wv art «UU burnlog, Ut and fed by
UM laurrtotlon of forelgn «tatei and the
dlnct acOon of their armed force».
•ut Ibe peoplw of the world do not want
war. Ttuy do not want new «laughter,
ntw ruin* aad devaatatlon. And the duty
of all hone«t people. of men of art, science
and Utenture, of «U democratie organi-
utloni. to to rlae wlth a spirit of flrm
dcdaton and ardent wilt, for unity in the

defenw of peace among people»,
Tbat is why we call upon those demo-
cratie organlzatlom in all countriea whoie
ta»k i> the defense of peace, and all indl-
viduala devoted to progreas: labor uniona,
women and youth movements and thelr
international federationa, peaiant organl-
zatlons. cooperative groupa, religieus
groupa, cultural organizatloiw of gcien-
Uat», wrltera, JournaliaU, artut* and de-
mocratie (tatesmen, 90 'that they wil]
ipeak out for peace. We call upon them
to rally their forces in order to convene
next April a World Congres» for Peace
whose goal wil] be to unitc all the actlve
forcea in all countries for the defense of
peace.
Our hope is great and we are certain that
we will sec rising all over the world the
defenders of peace.

THK INTKKNATIONAL

rO-ORDINATINO OFFICK OF

1NTKI.LECTUALS FOB PKACt

THK WOMKN'S INTERNATIONAL

DKMOtBATIC FEUKBATION

(name), of (faculty, college, school/,

.. (name), oj forganiaationj,

Weieome the Appml of tht International Oo-orOimting Offlce of InteOectuala for Peace and
the Women'ë International Democratie federaUon;
Express my support tor the purposes of tlte World Peace Congrei» as a mighty demomtratim
of the unitea w«l ol att peaee-laving people to avert the threat of aggretttoe war; and
Promtte to parttcipate in all preparatory worfc for the Congren, and in the poputariwMon and
realtiatton of ita retulte in my own country.

Bignature:

tcountry)

Flll In thla page and a«nd It to the above addreaa In aupport of the ConErei».



G E H E I M ,
Verbinding: Ho. 12
Doss.153/11
Onderwerp: Studenten-conferentie

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

3 Mei 1949

O.K

PAR:

«3 ;• *!rï
*3 r i il t

B.O.S. van .
4 Maart 1949
Ho.55192 M.v.A.^.

A

Cv \ Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt

l medegedeeld, dat vooralsnog niet is kunnen blijken, dat

f in Den Haag of elders een landelijke conferentie werd ge-

l houden. Wel is gebleken, dat tijdens de Paasvacantie leden

i van de Nederlandse O.P.S.J. hebben gekampeerd. Drie leden

van de O.P.S.J., afd. Den Haag, hebben hieraan deelgenomen

t.w.:

\ 1. Georg T3PLEB, geboren te Cha^bttenburg, 7 Januari 1932,

•wonende Anna Paulownastraat 111 A.}

2. Paulus YAI'ï DE 7ELDE. geboren te Leiden, 26 Maart 1931,

wonende Marktweg 17?

3- Arie TÜEKER. geboren te ' s-C-ravenhage, 15 Juni 1932,

wonende Loosdrechtsestraat 46, allen te f s-G-r ave nha ge.

De regeling van het kamperen was opgedragen aan de

Hederlandse Jeugd Herbergcentrale Prof.Tulpstraat 4-6 te

Amsterdam, (einde)
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Nr."833-K-7-'48.• • ;•
Antwoord op nr.

d. cU 4-3- ' 4-9.
Betr. Studenten- Conferentie.

r.

o

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het
volgende worden bericht:

Op Zaterdag, 7 Mei 1949, van 11 tot 16.30 uu r, wordt vanwege het
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers in het Universiteits-
huis,Lepelenburg l te Utrecht een symposium gehouden met als
onderwerp: Financiële Belemmeringen bij de toegang tot de univer-
siteit.
De agenda voor dit symposium vermeldt de volgende punten:
11 uur: Opening door de voorzitter Prof^Dr, H. greudenthal.
Daarna spreken:
Q._de JAGER, ast r. drs. "De maats°happelijke oorsprong van de

studentenbevolking. "
Prof,Dr.M.MUTNAERT. "De oorzaken der ongelijke maatschappelijke

vertegenwoordiging. "
Dr.H. J. GROMEWOLD. "De bestaande hulpmaatregelen. "
WATERWIEL,, chem. drs. "Maatregelen die in andere landen getrof-

fen zijn. S'
13 uu r: Gezamenlijk e lunch in het Universiteit shui s. De kosten hier

van bedragen F. O, 85 en kunnen ter plaatse voldaan worden.
14 uu r: Middagvergadering.
Prof. Dr.M.MINNABRT. "De waarde der verschillende voorgestelde

oplossingen. "
l Me.l.M. de BOER, "De selectiemethoden. "
i H. A. TOLHOBKtphy s. drs. "De behoefte aan wetenschappelijke onder-

zoekers in Nederland. "
Hierna volgt een algemene discussie over het standpunt van het
V. 1. 0.. Bespreking van de mogelijkheden en het programma voor
directe actie.

Waar,voor zover bekend,de voorgenomen landelijke conferentie
van de O.P. S. J.nog niet heeft plaats gevonden,is het misschien
niet gewaagd te veronderstellen, dat deze conferentie zou kun-
nen samenvallen met het symposium van het V. W. O,, temeer waar
ook dit symposium gewijd is aan de universitaire problemen.
Van een eventuele deelneming van de O.P. S. J» en andere organi-
saties aan dit symposium is hier evenwel nóg niets bekend ge-
worden.
Mochten, nadat het symposium heeft plaats ge v on den, nadere bij-
zonderheden bekend worden, dan zullen deze onmiddellijk worden'
doorgegeven.
Opgemerkt moge worden,dat deze aangelegenheid tot nu toe de
aandacht had en nog heeft van Uw heer Van BAVEL.

K-2.



G E H E I M

Verbinding: 19
G/2 no 464'49 OPSJ

9 HEI 1949

Datum :,̂ gS9

Onderwerp: Bestuuravergadeiing van de O.P.S.J. afd,
Utrecht op 2-5-49 aan het adres Kanaal-
weg 120 te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

'"'- if/l ft ft* mfj ^/IWVfvrt

.Aanvang ten 19.45 uur, einde ten 22.30 uur.
i Aanwezig waren:

jJIALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende Slotlaan
(1a te Zeist,
CORNELIS DE JAGER, geb, te Den Burg 29-4-21 en echtgenote:
DOETJE DE JAGEB-BIENKS , geb. te Bandjermasin 14-10-21,
wonende Kanaalweg 120 te Utrecht,
KABEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonenden Bandoeng-
straat 24 bis a te Utrecht,
JOHAN NIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-30, wonende Bankastraat
39b te Utrecht,
PIETER VREELAND, geb. te Utrecht 13-7-26, wonende Kanaalweg
135 te Utrecht.
Eerst kwam de financiële toestand van de afd. Utrecht ter

sprake. Het bleek dat er / 0,79 in kas was, waartegenover
een schuld aan Amsterdam stond van ca. ƒ 20.
Nagel bracht de "huiswerkhulpactie" te berde. Volgens De

Mol had de afd. Utrecht nu geen ££h3jjn^^n^tons_meer._._pm. op
deze wijze leden voor de O.FTSTtT. TêT̂ mien'jr''wan:è daarvoor

B'.'tïTTT teWel af bï 'e uk ge daan . Tr o uwe ns ,
zo zeide hij, in Amsterdam is het ongeveer hetzelfde. Daar
maken van de huiswerkhulpactie alleen de leden van de O.P.S.J
en enige sympathiserenden gebruik; er komt volstrekt geen
vreemde eend in de bijt. Hij verwachtte, dalnranneer de huis-
werkhulpactie in Utrecht toch door zou gaan, er redevoeringen
te verwachten waren van de diverse directeuren van de middel-
bare scholen, die er streng tegen in zouden gaan en op die
manier de hele actie wel zouden torpederen. De Mol verwachtte
meer van acties, het beleggen van vergaderingen e. d.
Verder kwam ter sprake het houden van een weekend met de

afd. "Het Gooi" op 21 en 22-5-49, waarschijnlijk te Blaricum.
__ Aan NAGEL is verzocht door het hoofdbestuur van het ANJV
'om' zitting te nemen in het distr iet sbe stuur van het AN
afd. Utrecht. Dit i s ' ' ' t i ' l

leiding van de OPSJ, die echter de restrictie maakte dat
Nagel geen bepaalde functie in het districtsbestuur zou
krijgen, maar min of meer zou optreden als contactman tussen
de OPSJ en het ANJV. Dit alles is door beide partijen goed-
gekeurd,
Oorspronkelijk was de politieke scholing van de OPSJ- en

ANJV leden opgedragen aan C. de Jager die hiervoor echter
bij gebrek aan tijd heeft bedankt en nu is deze functie in
principe overgenomen door Nagel.

—2—
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De Mol merkte op, dat Nagel reeds zes avonden van de week
bezet was, o.a. door het hulp-fiscaat van de Vereniging
"Nederland-U.S.S.R.11, afd, Zeist, een bestuursfunctie in de
C.P.N., afd. Zeist, en verder voor de O.P.S.J.
Nagel merkte op dat hij de scholing gemakkelijk kon voor-

bereiden in de bus van Zeist naar Utrecht, waarop Nieuwveen
opmerkte dat zijns inziens voor een scholing in politieke
richting meer kwam kijken dan zo'n geringe voorbereiding.
Mevrouw De Jager viel hem onmiddellijk bij en zei dat haar
man (C.de Jager) indertijd ook scholing voor de C.P.N, had
gegeven en dat hij met de voorbereiding daarvan meerdere
avonden per week kwijt was en dat Nagel zo'n scholing vooral
niet te licht moest opvatten. De Mol merkte verder nog op
dat het ANJV uit arbeidersjeugd bestond en dat Nagel dan
eerst zelf omgeschoold moest worden omdat hij als intellec-
tueel van de toestanden in de arbeiderswereld geen flauw
benul had.

Vervolgens werd door Mevr. De Jager nog enige critiek
uitgeoefend op een scholingsavond die Nagel al eens had
gehouden voor de C.P.N. afd. 2 Stad-Utrecht, waarbij be-
halve zij, nog aanwezig waren:
Esther Anthonia de Mol-van Oosten, geb.te Amsterdam 1-4-09,en
Jacomina Schreuders-van Oosten, geb. te Utrecht 15-3-15.
Nagel was het er over eens dat hij toen "te droog" was ge-
weest en healde aan, dat hij een scholingsavond had bijge-
woond van wijk 4 -Utrecht der C.P.N., waar Bernardus Johannes
Schreuders (geb. te Den Haag 4-2-19) scholingsleider was.
Hij vond deze avond erg prettig omdat die werd gehouden in
de vorm van een vraaggesprek.

D~ë Mol zeide ook nog tegen Nagel dat hij als lid van de
C.P.N, de plicht had de O.P.S.J. te stuwen in de richting
die de C.P.N, wenste.

\u> ,
GEÏ
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Verbinding: 19
C/2 no 515'49 OPSJ

Datum: 18-5-F

Volgno.

19 MEI 1949

Onderwerp: Bestuursvergadering O.P.S.J. afd. Utrecht,
op 13-5-49 aan het adres Kanaalweg 120 te
Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

y/3

De vergadering ving aan ten 20 uur en eindigde ten 23.15
uur. Aanwezig waren:
Drs. CORNELIS DE JAGER, geb. 29-4-21 en echtegenote
DOETJE DE JAGER-HIENKS, geb. 14-10-21,
ALPEED LEO NAGEL, geb. 30-8-27,
KABBL DE MOL, geb. 5-4-32,
LUCAS DE JONG uit Amsterdam.

Serst kwam het finantiële gedeelte ter sprake, n.l. de ver-
koop van "Studie en Str i jd"; er waren van de 60 aan Utrecht
toegewezen kranten 34 verkocht. De afd. Utrecht kreeg 34 x
3 et toegewezen als aandeel voor de kas en Nagel moest het
resterende bedrag afdragen aan de Organisatieraad in Amsterdam.

De Jong vroeg hoe het stond met het huisbezoek in verband
met event. nieuwe leden voor de OPSJ. Het bleek dat de afd.
Utrecht lang niet alle daarvoor in aanmerking komende mensen
had bezocht.

Nagel had nog wel gesproken met Edward Young (lid C.? .N.
afd. Amersfoor t ) en deze Young had nogal wat op de OPSJ aan
te merken.

Hij wilde dat er meer discussieavonden werden belegd met
andersdenkenden en dat ook mensen van andere parti jen eens
zouden spreken op de vergaderingen. Ook moest volgens hem de
taal meer aangepast worden aan die van de studenten. De Jager
was het hier wel gedeeltelijk mee eens, maar vond toch dat je
op deze manier wel een 60-tal leden kon kri jgen, hetgeen toch
niet de bedoeling was. Wat wel zi jn bedoeling was sprak hij
niet uit.

De Jong was echter fel tegen het voorstel van Young en vond
dat je de jonge broekjes wel wat op de mouw kon spelden,maar
dat dit niet opging met de studenten.

Verder kwam nog ter sprake P.Th.H. VERÏviEUlEN, candidaat
Indisch recht en lid van het Utrechtse Studenten Corps,
wonende ï 'rederik Hendrikstraat 20 te Utrecht ( fo to ' s volgen).
Deze jongeman had een obligatie genomen van__£_J£L-JLn de "Waar-
heid"-lening en had later nog eens^/ 500 aan "De Waarheid"
geschonken. "" •*-—

De Jong informeerde voorts hoe het in Utrecht stond met de
"Roepi" (Roekoen Peladjar Indonesia), een vereniging van In-
donesische studenten. De Mol had toevallig kennis gemaakt met
een lid van deze vereniging omdat die zich had opgegeven als
abonné op "De Waarheid". De naam van de student was hem niet
meer bekend, maar hij zou trachten contact te leggen. De Jong
was hiertegen, daar het volgens hem in Utrecht helemaal niets
was met de "Eoepi" en dat trouwens de leden opwacht hadden ge-
kregen zich met geen enkele politieke parti j te bemoeien.
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t Door De Jager werd vervolgens het V.tf.O. ter sprake gebracht
en wel de mislukking tot het houden van een congres in Septem-
ber of Octofeer 1949 in samenwerking met "Givitas" te Amsterdam.
Volgens hem was dit als volgt in zijn werk gegaan. Het idee
tot het houden van dit congres over hoger onderwijs problemen
was uitgegaan van "Periclejl!. ̂ e Amsterdam en deze had het VWO
uitgenodigd. Het V7W7tJ7~was~"~eigenli;ik een beetje bang voor
samenwerking, daar "Per iele s" te links ge o r ie'ntee relais,
"Pericles" heeft toen zijn iaee argestaan aan het V.W.OL in
een onderhoud van Prof. M.G.J. Minnaert met Mart Smit van
"Pericles11 en daarop heeft het V.vf.O. zich gewend tot "Givitas"
te Amsterdam. De laatste probeerde het op de lange baan te
schuiven daar het V.ï/.O. met al te vooruitstrevende plannen
op de proppen kwam. Hierop heeft het V.tf.O. gezegd: het congres
gaat toch door en we nodigen "Civitas" uit, of ze willen komen
of niet.
Volgens de Jong kwam dit doordat prof. Minnaert, die als

communist bekend staat, lid is van het V.V7.0. Vandaar ook dat
in een brochure van de P.v.d.A., uitgekomen in Juli 1948, als
mantelorganisatie van de C.P.N, ook het V,//.O, wordt genoemd.

Vervolgens kwam ter sprake de aanstelling van Nagel als
scholingsleider van het A.U.J.V. De Jong was hier sterk tegen.
Hij zeide te hebben ontdekt dat verschillende werkzaamheden
in de afd. Utrecht van de OPSJ sterk verwasrloosd werden.
Dit kwam volgens hem omdat Hagel te veel baantjes op zich nam
en niets goeds ten uitvoer bracht. Volgens De Jong kwam als
no 1 zijn studie, als no 2 de OPSJ en het verdere moest Nagel
maar aan anderen over laten.
Naar aanleiding van een bezoek van een inspecteur van "De

Wasrhèid" asn het districtsbestuur van de CPN-Utrecht en de
bespreking aldaar over de desolate toestand van het agentschap
Zeist van "De Waarheid", had Hagel opdracht gekregen dit agent-
schap weer op poten te zetten. Volgens De Jong moest Nagel
ook dit baantje laten varen. Hagel maakte intussen nog de op-
erking dat dit agentschap "maar weer wat fijn draaide".

GSZIENi

Bijlage: afschr. "De Vuurpi j l" no 1,
; •. . . instructie blad Ö'.P.S. J.
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Verbinding: 19
G/2 no 546'49 OPSJ
Onderwerp: Bestuursvergadering O.P.S.J. afd. Utrecht

op 20-5-49 aan het adres Bandoengstraat 24
bis a te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanwezig waren:
Drs COMELIS DE JAGER, ge b. 29-4-21
ALFRED LBO NAGEL, ge b. 30-8-27
JOHAN NI3UWVEEN, ge b. 5-5-30
PIETER VHSELAND, ge b. 13--7-26

Besproken werden de huisbezoeken, afgelegd door de drie
laatstgenoemden. De Jager heeft verzocht te worden ont-
heven van deze huisbezoeken, daar hij aan zijn promotie
is gaan werken. De huisbezoeken hebben niets positiefs
opgeleverd; het is alleen te beschouwen als voorbereidend
werk. Geen der bezochten heeft de toezegging gedaan lid te
worden van de O.P.ü.J.
Er komt binnenkort een orgaan uit van de O.P.S.J. afd.
Utrecht, dat als titel zal dragen: "De Tractor,". Hierin
mogen allen schrijven en er zal tevens gepoogd worden
ook "rechtse" mensen hierin te laten schrijven, ten einde
discussies uit te lokken; o. a. KEES MAR I S (genoemd in
rapport C/2 -315*49 Verb.19).
Verder is er nu definitief beslist omtrent de functies
van Alfred Leo Nagel. Hij mag niet meer optreden als
schollóPgsle ider van het ANJV en ook mag hij geen contact-
man meer zijn tussen het ANJV en de OPSJ. Verder mag hij
ook geen functie in het AHJV bekleden. Het agentschap van
"De Waarheid" te Zeist blijft echter voorlopig onder zijn
beheer, doch deze functie zal over ongeveer drie weken

door de bezorger van "De Waarheid" te
dan alle vrije tijd kan en moet besteden

worden
Zeist,
aan de

overgenomen
zodat Nagel
O.P.S.J.

Nagel vertelde nog, dat door de staking bij de Batterijen-
fabriek Herberhold te Utrecht het ANJV 6 leden rijker was
geworden, zodat het in ieder geval een succes te noemen is.
Volgens Nagel is deze fabriek een onderdeel van de oorlogs-
industrie .
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31 MEM949

DataVerbinding: 19
C/2 no. 556'49 OPSJ
Onderwe_r_£: Weekend van de O.P.S.J., afdelingen "Het

Gooi" en "Utrecht", gehouden op Zaterdag
en Zondag, 21 en 22 Mei 1949 in de jeugd-
herberg "Rhynauwen" bij Utrecht.

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

\.

Aanwezig waren H man, waaronder:
'KAHEL DE MOL (alias "Ilja"), geb. 5-4-32,
MARGARETHA EUGENIE DE KOL, geb. 17-8-35,
ALPEED LEO HAGEL, geb. 30-8-27,
,UCAS DE JONG, Amsterdam,
INY OSKAül, lid OPSJ af d. Haarlem,
léEKIE EEKIT, bestuurslid af d. "Het Gooi"
Klooster 26 te Laren,
Petra ....(achternaam onbekend),
TEL VAN LITH, penningmeesteresse
OKE VAN LITH,
ÏÏ3RE ROELOPS,

wonende»
p

voorz. afd. "Het G-ooi",
afd. "Het Gooi"

zuster van Nel van Lith,
KBS-leerling, lid OPSJ afd. Amsterdam,

Mini ..... (achternaam onbekend), uit Hilversum,
JOHAN N1EUV/VEEN, geb.
PIETER VREELAND, geb.
Achternamen zijn niet

7-5-30
13-7-26.
steeds bekend geworden, daar er

slechts met de voornaam werd voorgesteld.

ïiny Oskam bleek in het bezit te zijn van een leiders-
kaart van de Ne d. Jeugdherbergen Centrale, was r door' het
mogelijk was in de jeugdherberg "Rhynauwen" te overnachten,

Tijdens dit weekend is niets bijzonders voorgevallen.

\e Mol gaat IQ Augustus van dit jaar naar Boedapest ter
Vbijwoning van het Jeugdfestival. Daar hem hiervoor de
hodige geldmiddelen ontbreken, gaat hij liftende.

Drs GORNELIS DE JAGER, geb. 29-4-^1, vertrekt eind Juni ,
1949 naar Parijs voor werkzaamheden aan de Parijse sterren-
wacht, Voor hem in de plaats komt een Fransman terug,
(astronoom), die in het huis van De Jager gaat wonen

.,,.
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Verbinding: 19
A/2 no. 560'49 OPSJ " —•-. --- i
Qnderwerj): Aanvulling en rectificatie van personalia

A. In rapport C/2-216'4Si OPSJ dd 4-3-49,
onderwerp: lezing Prof. Preudenthal,
is vermeld: J, Hent , med. student te Utrecht .
Z i j n personalia luiden:

/ J j A G O B HENT, geb. te Zuid Scharwoude 13-1-27,
l wonende Soestdijkrseweg 27 te Be Bilt.

B. In de U toegezonden rapporten:
G/2-639 '48 OPSJ dd 16-9-48,

bi jzondere ledenvergadering OPSJ-Utrecht ;
OPSJ blz. 1,
OPSJ-congres te Amsterdam op 10-10-1948;
OPSJ dd 17-12-43,
lezing Prof, Minnaert; en
VWO,
opgave studerxtenleden VWO,

onderwerp:
C/2-731'48
onderwerp:
G/2-999 '43
onderwerp:
A/14 -7 '49
onderwerp:
komt voor:
Johannes Jacobus van Loef, geb, te Leiden 30-3-23,
wonende Roerplein 6 te Utrecht.
Aangezien hier een naamsverwisseling heeft plaats ge-
had, gelieve U deze personalia te wijzigen als volgt:
JOHANNES JAGÜBUS VAN LOEP, geb. te Zuilen 8-7-1924,
student wis- en natuurkunde, wonende te Jutphaas,
Julianaweg 336.

(Ui,
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//J
In antwoord op Uw schrijven No. 413067 d. d.

d. d . 17 November 1948, wordt bericht dat van G-urp en
A n j e ITo ordewier identiek zijn aan de door U in boven-
genoemd schrijven vermelde personen.

De personalia van L. Hoogcarspel, H. Groe-
nendijk en N. Eotmans luiden respectievelijk:

* » Hoogoa^spel, jacqueiinej geboren 26-12-1930

ÏQ Rotterdam, wonende Rochussenstraat 309b te Rotterdam.
Zij is de dochter van de U bekende Hoogcarspel., Jan, ge-
boren 6-4-1888 te Amsterdam;

> Hendri Willie, geboren 30-4-i j
1932 te Alphen a/d Rijn, wonende Lisbloeinstraat 21b te
Rotterdam. Zij is de dochter van de bij U bekende &r oe-
nend ijk, Simon, geboren 25-1-1905 te Reeuwijkj

E o t mans» Pieternella, geboren 20-5-1931 te
Rotterdam, wonende Ma ar land 23 te Rotterdam. Zij is de

dochter van Rotmans , Johannes, geboren 9-8-1902 te Rot-
terdam, onderwijzer, Hij is een actief communist en mo-
menteel penningmeester van de af d . 4 der C.P.N.

Betreffende van , G-urp, J. E., moet worden ge-
meld dat hij reeds lang geen verbindingen meer onderhoudt
met de O.P.S.J. van G-urp studeerde destijds aan de Kweek-
school alhier en werd aangezocht een artikel te schrijven
voor het orgaan van de D. P. S. J., zonder kennis te dragen
van de politieke inslag van de O.P.S.J. Toen hij bemerkte
dat de O.P.S.J. een communistische inslag had heeft hij
spontaan alle verbindingen verbroken.

&urj3 , J. E., staat alhier zeer gunstig be-
; kend en moet pp geen enkele wijze meer in yerbajid...wQrd.en
gebracht met de O.P.S.J.

Aan C.Y.D.
« v



G E H E I M

Datum: 3-6-

Voigno.

7 JUNI 1949
Verbinding: 19
C/2 no 582'49 OPSJ
Onderwerp: Stu^

Trê c
Mol, Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht

bij eenkomst van de O.P.S..J. afd.
, op 31-5-49 ten huize van Karel de

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

J
LM' t

°

Aanvang 20.20 uur, einde 22.50 uur.
Aanwezig waren:

LUCAS DE JONG, geb. 17-6-26,uit Amsterdam,
LEENDERT ANTONIUJ3 JFAN...DIJQK, geb.te Rotterdam 13-3-20,wonende
v. Humboldtértïaa't 1 bis te Utrecht,
KAREL DE MOL, geb. 5-4-32,
TJITSKE ULTZEN, geb. te Groningen 28-2-23, wonende Alb.Thijm-
straat 5 bis te Utrecht, en nog een oudere zustef van haar,
HARRY VERHOEF, voorzitter A.N.J.V. -Utrecht,

;

l MIES VELTMAN, wonende Palestrinalaan 3 te Bilthoven,
(JACOB HENT, geb. te Zuid Scharwoude 13-1-27, wonende Soest-
ttT3"Oë"wë"g "27 te De Bilt,
ALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27.
Verder was nog aanwezig een militair, wiens naam nog niet be-
kend is, gekleed in het uniform van de geneeskundige troepen.
Alhoewel het een studentenbijeenkomst was en de vergadering

was bekend gemaakt in "Sol lustitiae" van 21-5-49, met een
rectificatie betreffende het adres van De Mol in bovengenoemd
orgaan van 28-5-49, waren er geen studenten aanwezig, behalve
Nagel, Hent en Van Dijck.

De Mol deelde mede, dat er nog een weekend georganiseerd zou
worden voor de afdelingen "Het Gooi" en "Utrecht", daar het de
vorige maal, n.l. het weekend van 21 en 22 Mei nogal in de
smaak was gevallen. Dit weekend zal gehouden worden op 11 en
12-6-49 of op 25 en 26-6-49: plaats nog onbekend.
Om 19.30 uur opende Nagel de vergadering en gaf direct het

woord aan Lucas de Jong.
De Jong hield vervolgens een redevoering over het vredes-

congres in Parijs, dat niet drie maar vier dagen had geduurd,
gezien de belangrijkheid van de vrede. De Jong heeft deze ver-
gaderingen in haar geheel in Parijs bijgewoond. Hij vertelde
in hoofdzaak over de redevoering van de Engelse afgevaardigde
Ziliacus, die een geroyeerd lid is van de Labour partij. Deze
royering zou volgens De Jong het gevolg zijn van zijn bijwoning
van dit vredescongres.
Van Dijck probeerde Lucas de Jong te laten zeggen dat dit

vredescongres georganiseerd was door de communisten. De Jong
liet zich echter niet uit de hoek halen maar zeide dat het een
revolutionair congres was en dat het revolutionair was omdat
het nog nooit had plaats gevonden. Hij noemde het ook progres-
sief omdat er zulke krachtige taal gesproken was. (Later zei
De Jong, dat hij de woorden van Van Dijck niet had beaamd,
alleen omdat hij (de Jong) niet zeker was t.a.y. de politieke
oriëntering van enkele aanwezigen). De Jong zeide verder nog
dat dienstweigeren onzin was, want als je voor de vrede bent
moet je juist dienstnemen om propaganda voor de vrede in het
leger te kunnen spuien. Ter illustratie haalde hij de 7 Dec.-

-2-
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divisie aan, die bestond uit politiek ongeschoolde jongelui
die daardoor een willoos werktuig werden in handen van hun
wel politiek geschoolde officieren die hen rijkelijk vergif-
tigd hebben met oorlogspropaganda.
Mies Veltman vertelde dat zij uit de kring "Kerk en Vrede"

kwam waarin vele dominee's zijn die de vrede willen dienen
en die ook progressief denkend zijn en dat het zo jammer was
dat deze mensen niet de adhaesiebetuiging voor het vredes-
congres hadden getekend. Zij dacht dat het onwil van deze
dominees was, maar De Jong zeide, dat de voorbereidingstijd
te kort was geweest om allen te bereiken.
Volgens Hagel was Mies Veltman lid van de O.P.N. De Mol

vertelde echter aan De Jong dat zij agente van "De Waarheid"
te Bilthoven is en dat zij eerst tot de CPN wil toetreden
nadat zij theoretisch goed is onderlegd.

Genoemde militair vertrok met de meisjes Ultzen, in wier
gezelschap hij ook was gekomen.
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Betreft : / O«P.S.J«weekend te Yinkeveen

, ƒ Antw. op : No.58409, dd. 6-5-1949. /•

O

Op 26 en 27 Maart 1949 is te Vinkeveen en Waver-
;en,op het kampeerterrein "De Wije Blickjj7,toebehoren-
aan H. ïh.Scnokman, wonende te Vinkeveen en Waverveei

Grpenlandae Kade G.13̂ een weekend gehouden door een
PfsVudi e gr o ep 'Q

Bedoelde personen,tot deze studiegroep behorende,
hebben de nacht van 26 op 27 Maart 1949 jgelogeerd bij
bovengenoemd persoon,die op genoemd adres een logeer-
gelegenheid exploiteerttjhoofdzakelijk ten behoeve van
de Vinkeveense Plassen bezoekende vissers en zeilers.

Door één der,tot deze studiegroep behorende per-
sonen, is op één der genoemde data,in de zaak van
Schokman voornoemd,e en lezing gehouden over "Indone-
sië".De inhoud of de strekking van deze lezing is tot
nu toe niet bekend geworden.

De hierna genoemde personen,die allen in het
nachtregister van Schokman voornoemd stonden inge-
schreven, hebben aan bovenbedoeld weekend deelgenomen:

NKj

O

R.He-yto-lt,geboren 9 Juni 1930 te Beverwijk,wonende te
Haarlem.(adres onbekend). ?

M.G.C,Zwart,geboren 22 Mei 193Ï te Amsterdam,kantoor-
bediende,won.te Hilversum.(adres onbekend).

G.v.Heeht-Muntingh-Kapaus,geboren 31 Maart 1931 te
Amsterdam,wonende te Amsterdam, (adres onb.).

|̂ Petra de Boer,geboren 14 December 1930 te Hilversum,
c»o/̂ /4f7j/ Kantoorbediende,wonende te Hilversum.
xl Loekie Reket,geboren 15 Augustus 1931 te Eindhoven,
' k"antoorbediende,wonende te Laren.
vl JannieBoer,geboren 8 April 1927 te Westzaan,Analystej

wonende te Zaandam, &*% bf^fP
%x; Htco Zwart,geboren 9 November 1928 te Amsterdam,lodê-

. , • je giet er,wonende te Amsterdam,
i v _ o - >j jĝ  _pelgrgm.,geboren 18 Augustus 1034 te den Haag,
• v .. scholier,wonende te Amsterdam.

— o ^ Bertie Ploeg,geboren 30 April 1934 te Rotterdam,wo-
nende te Amsterdam.

•,j&-a^(.^-^, Sonja Mant el, geboren 15 Maart 1928 te Aalsmeer,-
—?leidster,wonende te Hilversum/*̂ * (

^ - j> .H Hegera André of André Hegers,geboren 27 April Ï926,
«lectricien,wonende te Amsterdam.

1 ̂  *- J _-j Femke v. d. Schaaf, geboren 11 December 1931 te Ro-fcter-
dam,apofihekers-assistente,v/on.te Amsterdam.

k V _ 0 <-• Daŝ 'a Fransman, g eb o r en 24 Januari 1933 te Amsterdam,
•' " scholier,wonende te Amsterdam.

— ° ̂ -J Oor van Sutem of Oor van Sulem, geboren 18 Juli 1§28,
t e Amsterdam, draaier, wonende te Amsterdam.

- o' »A R,Rettrelmick,geboren 23 Februari 1929 te Amsterdam,
"""" student,wonende te Amsterdam. ?

- o j I. v. d .Schaaf, geboren 31 Mei 1935 te Rotterdain,scho-
'"" lier,wonende te Amsterdam.

Johanna Franciska van Lith,geboren 22 Oct9ber 1934, i
' ' te Blaricum i
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Blarlcum,sclx0jLier,wonende te Hilversum.
""Johan G-roenlnk.<gëbbr en' 2 October 1932,te Haarlem,scholier,

wonende te Santpoort,gemeente Velsen.
1 C. J. Jvfea-ke3?ttâ r--&ê Winterink,geboren 12 Augustus 1926 te
p&.&erw^fi <, f>t> Amsterdam,scholier,wonende te Haarlem.
-pR.Volkerink,geboren 26 Februari ±$£& 1934 te Haarlem, scho-

ï^'cïas*' f*&$2 lier,wonende te Dr i ehui s, gemeente Velsen.
/ifi c** &'H Mt J. Bui j s of Bui j , ge boren 31 October 1928 te Castricum,stu~
/ / dent,won.te Haarl.Ifebde en Spaarne.
T, ft̂ tf ""J H.von Papen,geb.9 Juli 1929 te Tussum of Pussum (verm.Bus-
r^* "" ,• sum bedoeld),beeldhouwer,won.te Haren.
(V * o -^ lLydia Goo sen,geb.17 September 1931 te Saporoge (Rusland),

*' ' ., scholier,wonende te Amsterdam.
e^J - Xi Jacob Hoekstra,geboren H of 19 Februari 1924 of 1929 te

"' Amsterdam,student,wonende t,e Amsterdam.
,̂̂ /V — 0 ^ i [Qjeerd Ad erna, ge boren ? Juni 1929 te Amsterdam, student, wo-

nende te Amsterdam.
v _ o 4̂ ]\Iartha de Brui jn,geboren 20 Augustus 1929 te Amsterdam,

scholier,wonende te Amsterdam,
j - o ŝ Ei js van Deren,geboren 26 Augustus 1932 te Geldrop (N.B.)

scholier,wonende te Amsterdam. ?
v- ^ ^j Johannes Albers,geboren 8 September 1931,te Amsterdam,la-

''""'' borant,wonende te Amsterdam.
^ .̂ / j El s e Muld er, geb o ren 5 Augustus 1927 te Hui zen, bediende ,wo-

- * > - ~ - H f nende te Amsterdam.
deffiol ê -K-e3r-4e--fi&̂ »ap,geboren 5 April 1932 te Zuilen,

scholier,wonende te Utrecht.
Frans Muiler,g eb o ren 24 Mei 1932 te Amsterdam,scholier,wo-

nende te Amsterdam.
^ — 4 ^: Eh.Wiegman,geboren 10 November 1934 te Amsterdani,schtLier,

wonende te Amsterdam.
v — u> A Corn.LUC .v.d.Snoep,geboren 27 Februari 1932,te Amsterdam,

scholier,wonende te Amsterdam.
<• •* ~- &'- .̂  Gr eet j e Pelgrom, geboren 23 Juli 1933}te ' s-G-ravenhage,

scholier,wonende te Amsterdam,
i v - & '̂Elise v.d.Heuvel,geboren 21 Juni 1933,te Amsterdam,scho-

Tier,wonende te Amsterdam.
^ — ^ ^iJohannes van Biemen,geboren 15 September 1931,bediende,wo-

* nende té Amsterdam.
vs_ o /i. Fs.....de Jong,geboren (vermoedelijk) 28 October 1931,te

Parijs,scholier,won.te Amsterdam. ?
i V - & s\ê Roelofs,geboren 13 Augustus 1931 te Amsterdam,scho-

lier, wonende te Amsterdam,
* _ o ^ii Nel van Lith,geboren 22 November 1932 te Blaricum,scholier

wonende te Hilversum, tó /yiî r-trrrczasî rJT"
v - X^Glaartje de Jong,geboren 23 Maart 1928 te Parijs,scholier,

wonende te Amsterdam.
,i v- xiLucas de Jong,geboren 17 Juni 1926 te Amsterdam,student,

wonende te Amsterdam.

Opgemerkt zij,dat de namen van de personen,bij wie op
het eind van de gegevens een vraagteken is geplaatst,enigs
_zJLOS__an>ders kunnen zijn.

Bij het dezerzijds vertrouwelijk en onopgemerkt inge-
stelde onderzoek,is niet komen vast te staan of het hier
al of niet een studiegroep van de Organisatie van Progres-
sieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.)betrofy

" Er is niet gebleken dat een werkstuk zou zijn ten tooi
gesteld.

De Bilt, 7 Juni 194-9*,



MINISTERIE VAN
ALGEMEN ZAKEN.

Den Haag, W Juli

Ho. B 63757.
Onderw, Loeki Reket.

O

Onder verwijzing na ,r Uw schrijven d«<i«
17 Juni J.l.» moge ik ü ter informatie berichten,

Hek e t. geb, 15-5-1931 te Eindhoven,
kant oorbediencie , wonende te üwent, een weekend
meemaakte, dat op 26 en 27 Maart 19̂ 9 door de
O. P, 3. J* te Vinkeveen werd gehouden.

Ook nam z,ij deel aan het Plnksterkafflp-19̂ 9
van het A«N,J«V„* gehouden te Hierden( gemeente
(Harderwijk).

Het Hoofd van de Dienst,
namens deze:

.
I-J1" J«Go Grabbendam

Den Heer Oorpschef van Politie
te

LAREN (N.H.)



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN*

Mot 863757. .
i' •''•• - 3 i1; r /
Onderwerp:
Weekend Q.P.S.J.

IIId/n.3.

•s-Gravenhage 19 Juli

UITGEBOEKT' i » » B «m.
N.a.v.scnr.van R.P,Utrecht, no-63757 (co 58̂ 09).

Hiermede moge ik ü, mede ter informatie berichten, dat
een op 26 en 27 Maart 19̂ 9 te Vinkeveen gehouden weekend van
de O. P. 3, J, werd bijgewoond door de hieronder genoemde, in Uw
gemeente woonachtige personen:

Q.van Heekt-Mu.atiag*ttap8uef geb. 31-3-1931 te Aas t er dam.
Mies %5fart_f. geb. 9-11-1926 te Amsterdam, loodgieter.
Jan Pelgromj. gei. 18-3-193̂  te Den Haag, scholier.elg

e PÉertie Ploeg, geb. 39-̂ -193̂  t« Rotterdam.
HeKerg" of Andre..igfigert^ geb* «?7-^*1926t electriciln.

femke v.d.Schaaf, geb. 11-1̂ 1931 te.Rotterdam, apothekers-as

l
i

ssenté,
Da a J* fransman. geb, «2̂ -l«1932 te Amsterdam, scholier.
^ van lutem of flor van Sulgia, geb» 1S-7-1928 t* Amsterdam,
raaler.

gett» 23-2-1929 te Aasterdam, student.
« .d.acaaaf a geb. 31-5*3t935 *« Rotterdam, scholier»

Lydift aoceqp^ g«b. 17-9-1931 te Soporog» (Husl) scholier.
Jico^ rioeliptra. geb« 1,4 of IS-a-lS^ of 1929 te Aast-jrdani,
student»
tjeerd Adeaa, geb,?«6-1929 te Ameterdaa, student,
j|artha de Bruyn. geb* 20-S-1929 te Amsterdam, aoholier.
jfiey» van 3Dereri)p'Keb. 26»S-1932 te Oeldrop, scholier.
Jphannèa Al bar g. geb» 8-9-1931 te Amsterdam, laborant.
Bïse Muld«rr g«b« 5-&-1927 te Buizieö» bediende.
rana Mulder, geb

geb.
te Amsterdam, scholiere

lO-H-193 te Ameterdam, scholier.
orn.Lo.v.d.gnQep. geb. 27-8-1932 te Aasterdara, echolier.
reet Je JPelgrom. geb, 23-7-1933 te «s-aravenfiage, scholier»
SI jee v «Sneuvel, geb. 21-6-1933 t-« Amsterdam, scholier.
ôhannee flWïemèaA ijeb, 15-9*3-931 1 bediende,
pydef Jon̂ j. geb. ( verqioedeli JK ) 2S-10-1931 te Parijs, scholier.
Ahdr e Bö el o | e ̂ &$b. 13-S-1931 te Amsterdam, scholier,

"jSlara de "jong, geb, 23-3-192S te Parijs, scholier.
Lucas de Jong, -geb. 17-6-1926 te Amsterdaffl, student.

Ik moge U verzoeken mij, vocn&over dit nie,t reeds eerder
mocht zijn geschied, in kennis te willen doen stellen met de
volledige personalia, politieke antecedenten en activiteit be -
nevens aet de verder van belang^zi jnde gegevens betreffende
de vorengenoemde personen en - indien daartoe aanleiding mocht
zijn, van hun ouders en de overige gezinsleden.

- .

Aan: •
De Heer Hoofdcommissaris van
Politie te A M S T E R D A M,

HET HOOFD VAN DE DIENST,
Namens dese,

.O.Crabbendam,



, VAN Den Haa£, 1 Juli

No. B 63757.'
Onderw; H .van Papen
llle/lllo 3 GEHEIM

N.A.V. Schr, van R.P
Utrecht nr, ̂ 3757 —

r -. 'V,

Ter informatie mo&e i& U berichten, dat
Pag en, geb. 9-7-1929 vermoedelijk te Bussum,
óuwer, wonende te Haren, deelnemer was aan

een door de O. P. 3. J. op 26 en 27 Maart J. 1.
weeiend te Vinkeveen*

Ik aoge U verzoeken mij in kennis te doen
stellen met de volledige personalia, politieke
antecedenten c. ft. activiteit van betrokkene en.
zo hiertoe aanleiding mocht bestaan van de overige

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

J,ö. Crabbendam

Den Heer Corpachef San Politic
HAREN " 1 >J),

l'
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Datum: 11-H&9
UZ...

Verbinding: 19
C/2 no 607'49
Onderwerp: Bestuursvergadering O.P.S.J . afd. Utrecht,

op 8-6-49 ten huize van 0. de Jager,
Kanaalweg 120 te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

f

Y

Aanvang 20 uur, einde 22.45 uur.
Aanwezig waren:
Drs COBNELIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21,en echtg.
DOETJE DE JAGER-RISNKS, geb. H-10-21,
ALPRED LEO NAGEL, geb. 30-8-27,
KAHEL DE MOL, geb. 5-4-32,
JOHAN NIEUWVSEN, geb. 3-5-30,
PIETER VREELAND, geb. 13-7-26.

Betreffende de sportdag van de OPSJ, die in Amsterdam
door PETER SMULDERS (penningm. OPSJ afd. Amsterdam) wordt
georganiseerd op Zondag 19-6-49» kan wat betreft de afd.
Utrecht worden gemeld, dat DE MOL en NAGEL in Utrecht de
sportcommissie vormen. De afd. Utrecht kan echter geen
voetbalelftal vormen, zodat De Mol naar Hilversum zal gaan
om te trachten samen met de afd. "Het Gooi" toch nog een
elftal bij elkaar te krijgen. Op deze sportdag zal Mevr.
De Jager-Rienks meedoen aan het nummer hoogspringen, ter-
wijl Nagel aan alle nummers zal deelnemen.

Vermeld kan worden dat de afd. Utrecht 42 cent in kas
heeft en tevens nog een schuld aan de Organisatieraad te
Amsterdam van ca. ƒ 25. Voorts kwam ter sprake de verkoop
van "Studie en Strijd". Het bleek dat van de aangevraagde
60 couranten er slechts 13 waren verkocht.

De Mol gaat de Gem. HBS/B te Utrecht verlaten daar hij
het leerprogramma niet kan bijhouden. Het gevolg is, dat
hij in deze tijd van de gemeenteraadsverkiezingen zijn
tijd besteedt aan de CPN-verkiezingspropaganda door mee
te rijden op de geluidswagen.
Op last van het hoofdbestuur moet meer enthousiasme ge-

kweekt worden voor de zomerkampen.
Nagel haalde een lijst van scholieren voor de dag, die

op bijeenkomsten van de OPSJ te Utrecht zijn geweest.
Deze scholieren moeten nu bezocht worden ten einde ze op
te wekken voor deelneming aan het zomerkamp.
Het secretariaat van de OPSJ-Utrecht, dat tijdelijk werd

waargenomen door Nagel, wordt nu weer overgedragen aan De
Mol, daar deze toch van school gaat.

De in het rapport C/2 no 582«49 dd 3-6-49 aangehaalde
/militair blijkt genaamd te ̂ ijn:
/LOU REGENBOGEN, lid OPSJ ajfd. den Haag, thans als militair
['bij de Geneeskundige troepen, gelegerd te Utrecht.

. /• \



MINISTERIE VAK ALGICISKE SAKEft

Ho.:B 648S6
'Ule/IIIi S • ' ''

Ond.: Kampen O.P.S,J.

's-Orravenhage, l Juli 1949,

G E H S I T.'
n.a.v.648E6 7,.Co.

Hiermede moge ik U berichten, dat door de Organisatie -van
TrogressieveStuderende Jeugd. (C.P.S.J.} een tweetal kampen
zal Borden gehouden ia Lhee, gem. Dwingelo.

% Het eerste kamp wordt gehouden van 16-23 Juli en
het tweede in de daarop volgende week van S3-30- Juli a.s.

'Sr zullen lesingen worden gehouden over diverse
onderwerpen, terwijl verder sport aal worden beoefend
en wandelingen zullen worden gemaakt, waaronder avond-
en nachtwandelingen.

Ik moge ü verzoeken mij, voer zover mogelijk,
t.z.t. van beide kampen een verslag te willen doen toekomen,
waarbij ik gaarne in kennis zal worden-gesteld met
het aantal deelnemers van ieder kamp (zo,mogelijk met
opgave van de namen en adressen), de namen en verde-
re gegevens der sprekers, alsmede die der leiders.
Een overzicht van de door de rprekers behandelde onderwer-
pen zal mede op prijs worden gesteld»

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

L.I . van Laere

Aan de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
te
A S S 3 K»



ZBEH GEHEIM

Volc.r .C--

. 7 JULI

Verbinding: 19
C/2 no. 685 '49 OPSJ

Datum: 4-

Vergadering van de anti-oorlogspropaganda-
commissie d.sr O.P.S.J. op 25-6-49 te Am-
sterdam, Spuistraat 262.

Berichtgever betrouwbaar
Waarder ing bericht: idem

Aanvang ten 15 uur , einde ten 17.15 uur.
Aanwezig waren alle leden van bovengenoemde commissie
ui tzondering van goris Teeuwe n.

met

LEO ROEST deelde mede, dat de commissie nog niets gevon-
den had in de diverse leerboeken (zie rapport C/2 no 601 '49
dd 10-6-49, laatste alinea), waarop Lucas, de ̂ Jong opmerkte
dat hij dit pertinent niet geloofde en dat de commissie
nog maar eens flink moest zoeken; o. a. moet ook gezocht
worden naar dingen die niet in de leerboeken vermeld staan,
want oorlogspropaganda behoeft niet positief te zijn, maar
kan ook negatief vermeld staan. Verder moet niet alleen in
de leerboeken van de openbare scholen gezocht worden, maar
ook in die ven de bijzondere scholen, vooral in die van de
H. K. scholen. Lucas de Jong juichte het om bovenvermelde
redenen toe, dat de O.P.S.J. ook een vrouwelijk lid had
in Maastricht op een Katholiek lyceum (naam nog niet bekend).
De commissieleden kregen van Lucas de Jong de opdracht om
rapporten op te maken van de onderzochte leerboeten. Deze
rapporten moeten dan opgestuurd worden naar J o Wa ge naar ,
wonende Karthuizer straat 11 hs te Amsterdam»

Op Woensdag, 6 Juli a. s. komen Lucas de Jong, Jo Wagenaar
en de voorzitter te Amsterdam bijeen om uit deze opgezonden
rapporten een groot rapport op te maken en dit rapport
wordt op 9 Juli a. s. in de voltallige commissie besproken
en vandaar gaat het naar de dagelijkse leiding der OPSJ.
Dit moet met zoveel spoed gebeuren, daar op 10 en 11 Juli
de voor-kampers naar Lhee vertrekken alwaar het Zomerkamp
van de OPSJ gehouden zal worden.

Leo Eoest haalde nog een supplement te voorschijn op het
geschiedenisboekje van De Haas, leraar geschiedenis en
directeur van een lyceum te Den Haag. Het boekje wordt
gebruikt op de Mulo "Mient" te Den Haag. Volgens Leo Hoest
is De Haas een Oud-ïTSBer en komen zijn fascistische ten-
danzen nog duidelijk in dit supplement dat gedrukt is in
1946, tot uiting.

Tot slot kwam Lucas de Jong nog terug op de boeken waarin
iets ontbreekt en hij vergeleek deze boeken met de couran-
ten waarin de verkiezingsuitslagen bekend waren gemaakt en
waarin op dergelijke wijze met de cijfers was gemanipuleerd
dat een bepaalde politieke partij in een ongunstig daglicht
kwam te staan.

-2-
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In de kamer
A m s t e r d a m , 2e
stond geschreven:

van de OP ,J in perceel Spuistraat 262 te
etage achterz i jde , hing een pamflet waarom

hol en Langendijk moeten vrij"

ITa afloop van de vergadering had de voorzitter
particulier onderhoud niet Lucas de Jong
:dat Lucas de Jong ontzaglijk boos was op

nog een
waarbi j bleek,
de af d, Utrecht,

niets werd uitgevoerd. Hij hadjomdat er volgens Lucas .̂ . ,̂ 0

'n.l. nog helemaal geen opgave gekregen betreffende het
zomerkamp te Lhee. Ook v/ist hij niet dat Karel de Mol
(geb. 5-4-32) van school afging. Vervolgens begon hij
'zijn hart te luchten over Je ôJL_, die volgens Lucas de
Jong boven zijn stand leeTcTë""en~~ër een spelletje van
maakte."

Lucas wenste direct een bestuursvergadering bijeen-
geroepen te zien en sprak met de voorzitter af dat dit
zou gebeuren op 29-6-49 ten huize vsn Karel de Mol,
!j3andoengstraat 23 bis a te Utrecht. Lucos de Jong komt
op bovenvermelde datum uit het Gooi.

j Voor het begin vsn de commissievergadering vroeg
ELSE MULDÏÏB aan de voorzitter of hij wist waar Prof,
Jlvlinnaert op het ogenblik v/as. De voorzitter wist hierop
te antwoorden dat hij v/el zou zijn op de Kon. Academie
jvoor v/etenschappen te Amsterdam, daar er iedere laatste
Zaterdag van de maand daar een hooglerarenvergadering
>laats vindt. Else Mulder vflrtp.iHo HQ-I- Zj_j Prof .Minne.ert[plaats vindt. . . ~

'zocht om hem te verzoeken zitting te nemen in het comité'
jven aanbeveling voor het a.s. OPSJ-congres clat zal plaats*
{vinden in Septernber/October. Else vertelde verder dat zijf
[nog alt i jd zochten naar een voorzitter voor de werkcom- '
(missie voor de voorbereiding van bovenvermeld congres.
Zij wilde juist "Joop Wolf" daar niet voor nemen omdat
fien direct zou b l i jken dat de gehele zaak van de üPSJ :
jb.itging. Zij wilde iemand hebben v^n achter de schermen '
die tevens intellectueel genoeg was, Else klaegde er
hog over, dat de hele voorbereiding voor dit congres \ erg wilde vlotten.

'CËJZIEN:
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Volgno.

11 JUU1949

Verbinding: 19
C/2 no. 704'49 OPSJ

Datum: 8-7-4'

Bestuursvergadering van de O.P.S.J . afd.
Utrecht in de Stationsrestauratie van het
Centraal Station te Utrecht op Maandag,
4-7-49.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

\

Aanvang 17.35 uur , einde 18.45 uur .
jAanwesig waren:

LUCAS DE JONG uit Amsterdam,
ALPEED LEO NAGEL, ge b. te Zeist 30-8-27,
PIETER VREELAND, geb. te Utrecht 13-7-26,
JOHAN NIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-30.

'- NAGEL begon met de volgende nieuwe leden door te geven:
/yJjOHAN LAMME, Van Üldenbarneveldtatreat 37 te Breukelen,
/ scholier op de itegentesseschool aan de Hambur-

i gerstraat te Utrecht;
\j is bevriend met

J»' i HANS VAN MAREN, eveneens leerling van de Begentesseschool
J en lid van de O .P .S . J . ;
ifTJITSKE ULTZEN, geb. te Groningen 28-2-28, wonende Alb.
'\t 5 bis te Utrecht;

INDOET JE DS JAGBR-BIENKS , geb. te Bandjermasin 14-10-21,
f wonende Kanaalweg 120 te Utrecht:
L/|NEIi DEKKEE, nadere gegevens niet bekend, zou wonen laria-

plaats 18 te Utrecht (par t i jgebouw CPN).
LUCAS DE JONG informeerde hoe het stond met de s teunl i j s ten ,

Het bleek dat Nagel / 7 , . had verzameld, die hij a fdroeg aan
Lucas.

KAHEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32 (alias "II j a " ) was
niet aanwezig en hierover ¥/as De Jong zeer ontstemd. Il ja
werkt op een metaalwarenfabriekje . Daarnaast wil hij gaen
studeren voor het staatsexamen alpha en ook nog het secre-
tariaat van de afd. Utrecht der OPSJ behartigen. Lucas vond
dit in het geheel niet goed, volgens hem komt er dan geen
"flikker" van terecht . Hij zeide dat hij er veel voor voelde
De Mol uit het bestuur van de afd. Utrecht te ze t ten .

bestuur, bestaande uit

Hierna maakte Lucas de Jong de opmerking, dat het wenselijk
is om nu reeds te beginnen met het gaan vormen van een nieuw

jongere krachten.'
Cornelis de_

in het V.wTB?.
Jager (geb. 29-4-21) vond hij niets, die hoorde
thuis

Vreeland en Nie^uwveen
beter op hun plaats zijn in
hand voor de OPSJ te oud werden.

zouden
het V. W. O,

volgens De
, daar zij

Jong nu ook
langzamer-

-2-
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Vervolgens werd eens nagegaan wie in aanmerking zouden
komen voor het nieuwe bestuur.
Als eerste werd genoemd

BOUDEWIJN MINNAERT, geb. te Je Bilt 5-4-31, wonende Zon-
nenburg 1 te Utrecht, die nog dit jaar eerste-jaars stu-
dent wordt; hij is een zoon van Prof.Dr. Marcel Gilles
Jozef Minnaert. Vreeland moet hem verder gaan bewerken
en hij kreeg de opdracht ervoor te zorgen, dat "Bennie
Minnaert" naar het Zomerkamp in Lhee ging. Te dien einde
moet Vreeland naar Prof. Minnaert gaan om deze vooraf te
bewerken.

Als tweede man werd door Nagel genoemd
l JOB LEBER (zie ook rapport C/2 -358*43 OPSJ). Dit is vol-
gens Nagel een zeer belangrijk iemand. Hij is vice-
voorzitter van de schoolvereniging vs.n de Gemeentelijke
H.B.S./A aan de Van Asch van Wijckskade te Utrecht en
heeft tevens zitting in de redactie van de schoolkrant
"De Klankbodem". Nagel en De Mol moeten hem gaan bewerken.

Verder werd nog TJITSKE ULTZEN .naar voren gebracht,
doch Nagel zei dat dit niet ging, daar zij secretaresse
is van het districtsbestuur van het A.N.J.V. en tevens
studeert zij niet.
Als volgende candidaat werd genoemd NEL___EEKKEH, maar

ook dit ging volgens Nagel niet, dear zïy~penningmeeste-
resae is van het A.N.J.V. en ook niet studeert.

Nieuwveen moet voor het Zomerkamp te Lhee nog gaan be-
werken
|MARIA CATHARINA VAN DEN MEEKHOF, geb, te Utrecht 14-10-
30, wonende Noordzeestraat 54 te Utrecht, en

}|JQHANÏT3S JAGüBUS VAN LOEF, geb. te Zuilen 8-7-24,wonende \g X86 te Jutphaas.

Nadat Lucas de Jong was vertrokken werd nog afgesproken
een bestuursvergadering van de afd. Utrecht te houden op
3-7-49 van 19 tot 20 uur ten huize van KAREL DE MOL,
Bandoengstraat 24 bis a.



ZEER GEHEIM

f-l' Verbinding: 19 ö Datum: 7-7-'49
C/2 no. 697'49 OPSJ
Ondejrwerj): Bestuursvergadering van de O.P.S.JÏJ

11 JUU1949

O
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Utrecht op 29-6-49 ten huize van KAREL
DE MOL, Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur.
Aanwezig waren:

LUCAS DE JONG (Amsterdam),
KAREL DE MOL, geb. 5-4-32,
ALFRED LEO ÏÏAGEL, geb. 30-8-27,
JOHAN NIBUWVEEN, geb. 3-5-30,
PIETER VREELAND, geb. 13-7-26.

Gesproken werd o.a. over het te Lhee te houden Zomer-
kamp. DE JONG informeerde, waarom Amsterdam van Utrecht
nog geen ri}ekele opgave tot deelname had ontvangen. NAGEL
gaf hierop een zeer omstandig verhaal: dat hij verschil-

I lende leden en sympathiöerenden was afgeweest en dat er
uit de bus gekomen was, dat HANS VANJ<IAREN_ (nadere gege-
vens niet bekend) waarschijriTïjk~mee zou gaan, TJITSKE
ULTZEN (geb. 28-2-28) gaat zeker mee; verder gaat mee
een meisje, genaamd DEKKBE, dat wel lid is van de OPSJ
afd. Utrecht, maar waaromtrent nog geen gegevens beschik-
baar zijn, daar deze nog berusten bij Nagel. Nagel zou
zelf ook graag meegaan, maar hier is een financiële moei-
lijkheid voor hem aan verbonden: hij ziet geen ksns om de
ƒ 20 bij elkaar te krijgen.

Over HANS VAN MAREN zeide Nagel, dat deze jongen al eens
wat meer had beloofd, maar nooit was«gekomen. Hierop zeide
Lucas de Jong: "Je moet maar zien dat je hem meteen ƒ 2,50
uit zijn zak klopt, want gast hij dan niet mee naar het
Zomerkamp, dan krijgt hij die / 2,50 niet terug".

De penningmeester van de afd. Utrecht maakte de opmer-
king, dat Tjitske Ultzen geen lid van de OPSJ was, waarop
Nagel repliceerde dat dit wel het geval was. Hierop merkte
de penningmeester op, dat hij hiervan niets wist, en dat
trouwens DOETJB DS JAGEE-EIENKS, geb. 14-10-21, (ec|jtge-
note van Drs. Cornelis de Jager, geb. 29-4-21) hem ook al
eens verteld had dat zij lid van de OPSJ was, en waarom
er dan geen contributie bij haar gehaald werd.
Toen kwam uit, dat Nagel diverse nieuwe leden in zijn

kartotheek heeft staan, maar niet heeft doorgegeven aan
de penningmeester. Tevens bleek, dat enkele leden die aan
Amsterdam zijn doorgegeven, niet teruggegeven zijn aan
Utrecht, zodat deze opgaven te Amsterdam zijn zoek geraakt,

Lucas de Jong stelde toen voor, dat Nagel een lijstje
zou medebrengen op Zaterdag 2-7-49 naar de Organisatie-
raadvergadering, vermeldende de leden die er de laatste
tijd bijgewonnen zijn.

-2-



De penningmeester stelde de vraag, hoe het met het
proces van HANS VAN MABEN ging (geverbaliseerd te Amster-
dam t i jdens het Decembercongres van de OPSJ wegens deel-
neming aan de demonstratie tegen de G-riekse fototentoon-
stelling op de Herengracht ) . Nagel haalde daarop de kaart
van het Kantongerecht te Amsterdam te voorschijn, waarop
vermeld stond dat Hans van Maren bij verstek was veroor-
deeld tot ƒ 5 boete. De schikking had oorspronkelijk ƒ25
bedragen. De verlaging tot 5 gulden was volgens Nagel te
danken aan het feit dat de moeder van Hans van Maren moet
bestaan van een steun van 20 gulden per week. Lucas de
Jong informeerde of de moeder van deze jongen het geld
zelf kon betalen, waarop Nagel antwoordde dat dit niet
het geval was. De Jong stelde toen voor een collecte in
de af d. Utrecht te houden voor het opbrengen van deze
5 gulden boete. De penningmeester zeide hierop dat hij
dit wel kon doen, daar hij toch de leden moest bezoeken
voor het ophalen van de contributie. Dit werd door De Jong
goedgekeurd.

De Jong stelde vervolgens voor in de afd. Utrecht een
gezellige aond te houden ter binding van de leden en mede
ter afsluiting van de cursus 1948-1949. Bij de beraad-
slaging over de datum waarop dit zou gebeuren , vertelde
DE MOL, dat de Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht in de
week van 3-9 Juli 1949 geheel bezet is, nl. door bezoek
en door een paar vergaderingen die daar zouden plaats
vinden, (niet van de OPSJ).

Ten slotte werd de avond vastgesteld op Dinsdag 12-7-49
ten huize van De Mol, Bandoengstraat 24 bis a.

Hierna informeerde De Jong wat zij van plan waren op
de ze avond te doen. Nagel deelde mede, dat me j. ÏÏSKKEB

- ao kon sPelen erl dat èfARIA^CAjmAEIMJ^AILJJM^EKHOï1
{] p c \. 14-10-30) gitaarspel ten beste kon geven en~3at~~
3 ° (j ' zij nog enige platen met s t r i jdl iederen had, waarop De

Mol weer zei dat hij dan voor een koffergramofoon zou
zorgen. De Jong vertelde nog verder dat er dan ook wel
gedanst kon worden, waarop Nagel meteen dacht aan volks-
dansen, maar dit werd door De Jong niet zo bedoeld; hij
zeide: "Neen, gewoon dansen, een tango of zo".

De Mol deelde nog mede, dat hij een schikking had lopen
van 50 gulden wegens het kladden in Culemborg met de ver-
kiezingscampagne. Naar aanleiding hiervan kwam men terecht
op de verkiezingen. Lucas de Jong zei dat de CPN in Utrecht
toch wel achteruit gegaan was en dat het in Utrecht een
"reactionaire rotzooi" was en dat de achteruitgang van de
C. P. N. natuurlijk kwam door de Rooms-Katholieken. "Ja",
zei De Jong, "hier zit de bisschop", waarop Nagel hem
mededeelde dat het niet de bisschop maar de kardinaal was
die hier zetelde. Hierna vroeg Lucas de Jong wat nu eigen-
l i jk hoger was, een bisschop of een kardinaal; Nagel ver-
telde hem dat de kardinaal hoger was.

*

'
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Na deze mededeling coupeerde Lucas de Jong het gesprek *
en ging over tot het volgende punt en vroeg of de afdeling
Utrecht al plannen gemaakt had voor de volgende cursus,
Dit was nog niet het geval maar dit zou gebeuren in de
volgende bestuursvergadering die gehouden zal worden op
4-7-49 in het restaurant van het station te Utrecht.

te Arnhem,
worden gemeld

Betreffende ARMAND WASTIAUX, geb. 26-5-24
physisch student te Utrecht, communist, kan
dat hij gesignaleerd is op de W, S. P. (Hed. Seintoestellen
Fabriek) te Hilversum, alwaar hij werkzaam is of was.
Hij was n.l. einde 1943 plotseling verdwenen zonder achter-
lating van adres. Zijn ouders wonen Parkstraat 43 te Arnhem.
(zie rapport G/2-376 '48, onderwerp bestuursvergadering,

C/2-514'48, " "
C/2- 25 '49, " ledenvergadering ).

PASCAL WASTIAUX is van de physiea omgezwaaid naar de
psychologie op 20-4-1947; adres in Utrecht onbekend.

GEZÏÈN:
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Verbinding: 19
C/2 no. 720'49 OPSJ

turn: Hj-7-49

Onderwerp: Organisatieraadvergadering der O.P.S.J, op
2 en 3-7-49 te Arasterdam, gebouw "Bellevue",
Marnixstraat.

3ericht gever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Het bleek dat de afd. Amsterdam Zaterdagavond een gezellige
avond had belegd ter afsluiting van het schooljaar en nu waren
de medespelenden aan de toneelstukjes druk in de zaal van
"Bellevue" aan het repeteren.
De Organisatieraadvergadering ging jaiet JLonr. en werd verzet,

op Zondag3^7-49, terwijl de ledé*n~van de O.R. zich die Zater-
dagmiddag tTèzTg"hielden met allerlei werkjes in de zaal,
zoals het ophangen van plakkaten met opschriften als: "Studeren,
Strijden, Overwinnen".
Boven het toneel was een meterhoog embleem van de W.P.D.Y.

opgesteld (de 3 koppen en profiel). Tevens pr i j kt ei boven het
toneel de letters O.P.S.J.

i Bij de aanvang waren in de zaal ca 250 man aanwezig en was
1de zaal vol. De opening werd verricht door ANNIE HARMSEN als
'voorzitster der O.P.S.J.'Zie voor haar openingsrede Bijlage I.
p Onder no. 6 van het programma staat vermeld: H33TTY WSNSING

É̂ i/VjJ (zie bijlage II). Zij is OPSJ-ster en dochter van Lucas Wen-
>4AA "?v t sinê die als acteur verbonden is aan de toneelgroep "Comedia".

f j Deze Lucas Wensing heeft ook het stukje "Morgen is het jouw
j beurt" geregisseerd.

Om 11 uur was de feestavond geëindigd en begon het bal.

De O. H, vergadering zou Zondagmorgen om 9.30 uur beginnen
op het adres Spuistraat 262 te Amsterdam.

Or ganisa t ie r aa dy e r gade r ing .
Aanwezig waren:

JOHAN FR3DERIK WOLFP (alias "Joop Wolf")
BLSB MULDER
HIE NOBDHOLB
ALPRED LEO NAGEL

LUCAS DE JONG
CLAARTJE DE JONG
PETER SMULDERS

PREEK DE VRIES
JACQUES HOEKSTRA
ANUIE HAEMSEN.

Wolf f begon met 70 minuten te praten over de World Pederation
of Democratie Youth, waarin hij o. a. vertelde dat wij ons meer
moesten gaan bezig houden met deze W.P.D.Y. want dat kon ons
veel voordeel opleveren, b. v. bij het uitgeven van publicaties
als "Student News", het voeren van correspondentie met progres-
sieve leden in het buitenland, het uitwisselen van buitenlan-
ders e. d. De W.P.J.Y moet danook in de* afdelingen besproken
worden.
Wolf f maakte er nog melding van dat er een z.g, "Boedapest-

comité" is opgericht waarin zitting hebben: "Pericles", de
E.V.C., het A. N. J. V. en de O.P.S.J. Het is de bedoeling dat
dit comité permanent is om zodoende grote hulpmiddelen te
laten aanrukken om gedelegeerden te sturen naar congressen
in het buitenland. Zo is het de bedoeling dat er geld bijeen

febracht wordt om een Oost-Europeaan een Kerstvacantie in onsand te bezorgen.
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Ook werd er nog gesproken over het a. s. Jeugdfestival te
Boedapest. De verblijfskosten bedragen ƒ 125,-, de goed-
koopste r e is gelegenheid is dan / 16,- Je gaat dan met de
trein tot de Oostzone van Duitsland en vandaar voor niets
met de P. D. J. (Federation Deutsoher Jugend)-trein verder.
Pas en visa moet je zelf betalen. Visa en vergunningen
kun je alleen krijgen via de o.P.S.J. Die reis met de
?. D. J. -trein is maar voor een klein aantal mensen mogelijk.
Br wordt danook gezocht naar lift-mogelijkheden. Er kunnen
hoogstens 20 mensen met de F. D. J. trein mee.

ELSE MÏÏLDEE spoorde nog eens aan flink met de steun-
lijsten te gaan werken want er waren tot nu toe 4 onsen
die zich opgegeven hadden voor Boedapest en die hadden
allen geld. Maar er waren er volgens Else Mulder meer dan
genoeg die geen geld hadden en toch ook gaarne mee zouden
willen gaan.
Punt 2. De Vrede sa c t ie .

Eindelijk is een vucrzitter gevonden voor het werkcomité
en wel ene HONSIUS of HONTIUS uit Utrecht. Hij komt eigen-
lijk uit Delft maar zit momenteel in Utrecht. De leden van
de O.B. wisten zelf niet hoe de naam geschreven moest wor-
den. Ze wisten zelfs nog in de verste verte niet wat voor
iemand het is. Verder is er een dominee De Graaf uit Haar-
lem bijgehaald, verder nog TEMER uit de N . J .N , en de di-
rectrice van de Montessori-Mulo te Amsterdam, me j, DOL.
Deze me j. Dol was echter bang dat er politiek bedreven
zou worden.

Er werd nog aangedrongen op persoonlijk contact met
andere organisaties. Zo hebben zij Drs. A . N . GEBBITSEN,
landelijk secretaris van het V . W . O . aangezocht en Prof.
Dr. M. G. J. MINTJAERT was dermate enthousiast geworden dat
hij beloofd heeft een inleiding op het congres te houden
en verder is hij genegen in een sub-commissie zitting te
nemen.
Punt 3.
Dit behelsde de oorlogspropaganda in de schoolboeken.

1UCAS DE JONG kondigde aan, dat er een artikel in "Studie
en Strijd" verschijnt waarin voorstellen tot verbetering
gedaan zullen worden. Joop Wolf zeide hierover: "Vooral
niet schelden, doch stuntachtige artikelen schrijven".

In punt 4- kondigde Annie Harmsen aan, dat er tot nu toe
84- aanmeldingen voor het Zomerkamp te Lhee waren binnen
gekomen.
Als 5e punt kwam ter sprake de film "Achter het Ijzeren

Gordijn". Over de door de OPSJ in samenwerking met de
Vereniging "Nederland-USSE" tegen deze film te nemen
maatregelen is reeds gerapporteerd (zie rapport A/2 no.
687 '49 dd 5-7-49). De initiatiefnemers hiervan waren:
PETER SMULDEBS, Vrolikstraat 313 te Amsterdam, en
LUCAS DE JONG, Admiralengracht 96-1 te Amsterdam. .
Voor Haarlem wordt de zaak behartigd door Joop Wolf. ̂

-3-
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Als 6de punt werd behandeld het weggaan van enige leden
van de OPSJ., en wel:
van JACQUBS HOBKSTEA, die geslaagd is voox zijn candidaats-
examen medicijnen en nu voor drie maanden in militaire
dienst moet komen bij de Geneeskundige Troepen te Utrecht;
aanmelding Maandag 4-7-49.
van FBEEK ÏÏE VRIES, die geslaagd is voor het eindexamen
M.T.S. en nu eveneens in militaire dienst moet komen en
is goedgekeurd voor Indonesië.
Beiden kregen de opdracht om onder de militairen te gaan
werken.

Naar aanleiding hiervan deelde Lucas de Jong nog mede, dat
PIM TOTTEBINK in Indonesië bezig is "politiek kapot te gaan".
Hij wekte danook op dat OPSJ leden en natuurlijk Preek de
Vries contact met hem zouden opnemen en hem door brieven
en geschriften moesten steunen.

PETEK SMULÏÏEBS komt in de plaats van Freek de Vries in
e dagelijkse leiding van de OPSJ als landelijk penning-
eester .

KABEL DE MOL (geb.5.4.32) gaat tesamen met LOBKI TUKKER,
wonende 't Klooster te Laren, naar Frankrijk. Zij was al
eerder op een weekend van de afd. "Het Gooi" en de afd.
Utrecht op 21 en 22-5-49.

Bijlagen: 2



Dpeningspeech van Annie Harmsen, voorzitster van de O» P. S» J* afd«
Amsterdam*

Vrienden en leden van ds O.P.S.J, Ik nset U allen van gans et aar t e welkom»
Het is een buitengewoon vsrhemgend feit, U hisr in 20 grote getale aan-
wezig te zisn»
Wa zijn hisr bijeen aan hst eind van een schooljaar, dat betekent tevens
het/ slot van een jaar lang activiteit van de O, P. S* J»

In dit jaar is onze C, P.S.J» stsrk gegroeid, tal van nieuwe centra werden
opgericht en ons ledental verdubbelde»

Bij vele gelegenheden is de O.P.S.J, naar buitenopgetredenïOns appel Stu-
derende jeugd was een belangrijke etap voor de strijd voor de verbetering
van het ondarwijsj we nebben een krachtig protest laten horen tsgen het
organiseren^fascistische tentoonstellingen in onze stad, onze actie
tegen de vermilitarisering van het onderwijs ligt nog allemaal vers in
het geheugen*

De 0«P*S* J* stond op de brea voor het handhaven van de vreda en voor een
vernieuwing en verbetering van het onderwijs in ons land*

Dit schooljaar ie sr hard gewerkt door onze leden, zowel op school als in
onze organisatie*

De O* P* S. J» hseft een grotete bekendheid gskxxgsx verworven door zvn ac-
tiea en vergaderingen, z*n filnsoohtenden en weekends, door z*n huiawerk-
hulp en z*n aportdag.

En nu sluiten we dit jaar af met een feestavond, esn O.P»S. J, fuif*
W« willen dit tot een traditie maken, we willen deae f sestavond beschouwen
als het sluitstuk van esn jaar O.P, S» J, -werk en als het begin van onze
vacant i e«

De vacant ie, waarin we nücir énze zomerkampen of naur het jeugdf estival in
Boedapest gaan, waarin we genieten van ontspanning sn frisse lucht, waar-
in we nieuwe kracht en werklust opdoen*

Ik hoop, dat deze axisni eerste feestavond jullie zal bevallen en dat we
.iet volgend jaar een nog grotere en betre avond, met eer. dubbel zo
sterke 0»P«S»J» zullen hebbent . ^

Ik wens jullie van avond allemaal veel plezier toe en op«,nu dan deze fuif,

Du.nk U«
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Verbinding: 19 Datum:
C/2 no. 721«49 OPSJ

[Onderwerp: Bespreking met Lucas de Jong betreffende
de anti-oorlogspropaganda commissie der
O.P.S.J. op 7-7-49.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

Deze bespreking werd gehouden van 21.15 tot 22.45 uur
ien huize van LUCAS DE JONG, Admiralengracht 96-1 te
Amsterdam-W.
Jo Wagenaar zou oorspronkelijk eveneens aanwezig zijn

maar was met kennisgeving afwezig.
Allereerst kwamen de boekenprogramma's van scholen in

Hilversum ter sprake, welke Nel van Lith (OPSJ-Hilversum)
had toegestuurd. Uit b.g. boekenlijst viel speciaal de
aandacht op het boekenprogramma van het E.K. Lyceum te
Hilversum. Daarin staat vermeld dat de leerlingen ver-
plicht zijn een vulpen mede te nemen en dat geen inkt door
de school wordt verstrekt, dat de leerlingen geen lid van
een organisatie mogen zijn en dat de leerlingen geen pam-
fletten op school mogen verspreiden. Hierover merkte Lucas
op: "We zullen ze wel eens even klein krijgen". Hij wil
dit doen door het plaatsen van artikelen in "Studie en
Strijd".
De Jong stipte nog aan, dat al deze kwesties zo breed

mogelijk uitgehaald moeten worden op het Vredescongres
in September of October 1949-
Hij zeide vervolgens: "Je begrijpt natuurlijk wel dat

die kleine jongens die in de anti-oorlogspropaganda-com-
missie zitten niet bij machte zijn om leerboeken te con-
troleren en te beoordelen. We moeten zien dat we die leer-
boeken uit hun handen los krijgen en dan moeten ze gekeurd
worden b.v. door Joop Wolf (Johan Prederik Wolff), Peter
Smulders of Pred Nagel (Alfred Leo Nagel)'.1 Maar, vervolgde
Lucas de Jong, die jongens moeten natuurlijk niet weten
door wie ze gekeurd worden".
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«,,.. /OPENING.
Harmsen,' voorzitster O.P.S.J. Amsterdam.

2. jjIEDJEa MEI EEN GITAAR. . ;"
Harry Eysmah, ,

3. ĵgN.SEN_OPj BEN_JKgRg AS L'
Pantomime, Harry van "Hij n „

4. "MESSEN*. '
s, Rosa Knorringa. . . >

5. HOBOSPEL.
Jan Harshagen.

6. I

Toneelspel. - '
H

Personen:

•Jerry Marble, de kapper ...,.,.. Kees v. d. (Jroef
Martha, z± j n VTO'UVÏ ..<>,........<, Claart je de Jo
Flet.cher, de slager ............ .Jacques Hoekst
Herby, de kranten jongen •.-..„,.... .Johan van
Matty, de advocaat .«».„.. , .-, . . . Alf ons Brunot

Vertelster; Hetty ïï

7. RUSSISCHE DAlvTSGROEP "Kra.sna.ja Zwegda".

a. Eehzachoeljl
b. Chestoeski.

PAUZE.



/rl////J7 (l /./"l J Conférence: Else Mulder. V? ,

'"IH HOLLAND ._3TAAJ_

Muziek: Lion Contran.

Personen: .

De "burgemeester 4... .Harry Eysman ,'-••.„
De onderwijzer Harry Vis s er (N& j
De volkshuisvesting- %•»*/

ambtnaresse ...,,.,Marja Lemaire
Een portier

Piano begeleiding: Hetty Wensing.

"DE SIOFZUIGERMAN".
Panto'nïiijie, "Ttob van liijn

10. LIEDJES MET BEN GITAAR>

11» RUSSISCHE DANSGROEP "Krasnaaa_Z^e_sda".

a. Strijdlied. - *
"o. Hapak.

12. SLUITING.
Joop Y/olff, landelijk voorzitter O.P.S.J.

A • f f 1\ t 4.

/ n ut,
/ * J LAr



Dit is een v&n de eerste feestavonden van de O.P.S.J.

De O.P.S.J. kent echter ook andere uitingen. Een

hoogtepunt in *nze organisatie vormen de ZCMEEKAMPEN,

Dan gaan we een week "me't 'elkaar naar buiten, knopen

nieuwe vriendschapsbanden .aan .en „leren elkaar beter

kennen.

ZOI/ffiRKAMPEN! J ! We zwemmen, ballen en wandelen, we ,

maken zwerftochten door de Drentse heide en door de

bossen, kortom, we voelen.de stof van een heel jaar r

van ons af waaien en doen gezondheid en kracht op voer

ons komende werk.

Daarnaast h*uden v/ij lezingen in dé kampen over kunst

en maatschappelijke vraagstukken, we zitten 's avonds

bij ons-kampvuur en maken nieuwe plannen.

Voel je er voor om mee te gaan??

DE KAMPEN

sijn van

Juli en van 23-30 Juli

bi^ DWINGELO in DRENTE.

De kosten zijn, met de reis inbegrepen,

zonder reis f. 15»-»

VERDER3 INLICHTINGEN SN OPGAVEN ACHTER IN ZAAL*



G.M.
Voic

23JUUI949

14tt D 61 Gehelm/GrVD 1002-49
Bijlagen : l
Onderwerp: Kampweek van de O,P.S.J.

Te Uwer informatie doe ik U
hierbij toekomen een door 2. toege-
^ondert/nrogramma voor de te houdgji

!*kampwëek te Lhee bij Dwingelo^ooor
de O,P,S.J. (Onafhankelijke Progres-
sief Studerende Jertgd) van 23 Juli
tot JO Juli 19^9.

Van 16 Juli - 23 Juli 19/4.9 wordt
aldaar door de O.P.S.J. een soortge-
lijke kampweek gehouden.

C.S.

Hoofd C.V.D.
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,\tfja0t ~ Amsterdam, 5 Juli -194 S,este
Je bent als karnpgast voor het . , „c. , . O.P.S. J,~zomer. , „c. , . O.P.S. J,

nummer. Jw?. Je hekamp aangenomen. Je staat ingeschreven onder nummer. w?. Je hebt al
*̂ * ^betaald aan kampgeld^r. . . 'en je zult betalen. .'..., zodat je aan

kampgeld mee naar het kamp rnoet nemen, .ƒ....
x

Verder volgen hier .alle bijzonderheden.

Het beste neem je er twee:rnee. die je met katoen aan elkaar
. É

.naait tot een soort van zak. ïïa het karnp kun je hem weer open tornen,

•<'Toilet£ere_i. ( dus handdoek, zeep enz.)

'\?I§SS' C niet noodaakelijk! )

Ex.tr a_.s i okke n . Dat ia wel heel nodig, vooral rnet regenweer.. De mensen,

die tvjge weken gaan, kunnen zelfs beter een hele verschoning meenemen.

Eefcgerei.Bord, kroes, lepel, vork en vooral een mes. Koop liever geen

aluminium bord of kroes, die worden zo gauw heet,

Warjnj3_j;rui of ander warm kledingstuk voor *s avonds bij kampvuur.

Reggnjas ! '

5lffiElös_o_f_sandalein, Niet nodig, maar erg gemakkelijk.
2a kd jo e ken .
Geld. Natuurlijk het resterende kampgeld en dan iets voor postzegels.

Muziekinŝ rutn̂ .nt̂ n en zangbundels als je die hebt. Verder allerlei

dingen als fojbo^oe^^llen; voetbal, kijker, enz., als je die hebt.
. Japier _enj3p_t l oo.d.
Bonnen: twee ons vlees en een ons kaas. Verder willen «e jullie vragen
om in natura mee te nemen wat broodbeleg en een half pond vet of boter.

Ei j k maar eens, wat je ouders kunnen missen.

JiG^tsenmajteriaal ( bandenplakspul ) als je dat hebt.
Je rnoet zoveel mogelijk alles tuerkgn om het wegraken te "beperken.
Pak alles goed in ( niet met touwtjes en spelden bij elfeaar knopen!)

vergeet niet een goed humeur mee te nemen en ga op stajj \_

De deelnemers uit Se.aüejüsrJLanji , Ut£££h.i; en h.e_£ £o_p_i zorgen er voor ,
om Zaterdagochtend . ,4< '• Juli om acht uur bij steiger 8 aan de De Ruy-
terkade te Amsterdam, achter het Centraalstatmon te zijn. Ook- de AJJ-

sJi§£̂ §Ë!Mï!§ verzamelen hier om dezelfde tijd. Heem zo veel mogelijk '
j'e fietsen meel!!: Dit is ia verband met de tochten in het kamp piet-

t.ig en het is iets goedkoper voor ons, ook wat de Amsterdammers -bétsef t.



Als er van deze afdelingen mensen zijn, die al Vrijdag in Amsterdam komen
en een slaapadres willen hebben, moeten ze dit vóór 11 Juli opgeven aap.

5§̂ £i6ü_S'ülMêj 5jLĵ ittenkadj3 Q2.L> Amsterdam. De slapers gaan dan Vrijr
iag naar Catrien toe en krijgen van haar hun slacpadres. . . • ••
SaÜÊEd.am ,• Beu-Haag, Maaatciüiii ena. komen per goedkoopste reisgelegen-
neid naar Amsterdam ( Vrijdag ) , gaan naar Catrien en krijgen daar een
slaapadres. Ze hoeven aloh'hiervoor niet apart op te geven. Ze maken dan
gewoon de bootreis mee. Het reisgeld heen en terug tot Amsterdam krijg
je in het kamp terug.
Menaen, die de reis op eigen houtje willen maken, evenals deelnemers uit

Groningen en Gelderland, /gaan rechtstreeks naar het kamp.
tiet'adres is: IL.Mei gr ing,.,. ,Lhe e^bi ̂ DvnL n.̂ e l o o •_£_&£& n.t.e_}.
Je rijdt van Mep^el naar Assen . Bij Dieverbrug ga je de brug over,
rechtsaf naar Dwingeloo. In Dwingeloo ne.ern je de -veg naar Lhee, Bij de
splitsing linksaf. Een paar honderd rneter vóór de kom van Lhee zie'je
onae kampboerderij.
Vanaf 11 Juli moet alle correspondentie over het kamp worden gericht
aan Catrien Buitje, De Wittenkade Cü>', die tot het begin van het tweede
kamp in-Amsterdam is.
De terugreis gaat met de nachtboot uit Zwolle, je bent dan 's Zondagsmorga

gens vroeg in Amsterdam. , ,. ' .
~ . ., > , ; : . ; . •- • ; • "- - - - • - • S=a ititi', •-•'fetJ-fc- -l*ï̂ k -rïi-tie kaïiTp'en!'; i '

Annie.
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Datum: 23-/7M4J/;i— /Verbinding: 19
G/ 2 no 769 '49 OPSJ
Onderwerp: Bestuursvergadering der O.P.S.J., afd.

Utrecht, op 8-7-4-9 ten huize van:
KAREL DE MOL (5-4-32), Bandoengstraat
23 bis a te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem
Datum ontvangst bericht: 22-7-49

O

o

Aanvang der vergadering: 19.15 uur, einde 20 uur
Aanwezig:

KAEEL DE MOL, ge b. 5-4-32,
ALFRED LEO HAGEL,
JOHAN NIEUWEEN,
PIETEB VEEELAND.
Nagel vroeg om de afrekening van de steunlijsten voor

het zenden van een gedelegeerde naar het congres te
Boedapest.

Hierna rekende Nagel op verzoek van de penningmeester
zijn kranten en zijn contributie af.
Voorts bracht Nagel nog 40 et in rekening voor het

verzenden van aankondigingen voor een gezellige avond,
te houden op 12-7-49.

Besproken werd wat voor versnaperingen er voor deze
avond nodig waren. Nadat men het hierover eens was,
verstrekte de penningmeester ƒ 2 uit de OPSJ kas voor
dit doel.

De penningmeester deelde nog mede, dat hij op 13-7-19
bezoek zou krijgen van PEEEK DE VEIES, landelijk penning-
meester der OPSJ. De rest van het bestuur wenste hem
daarop van harte sterkte toe .
Er werd nog even doorgepraat en Nagel merkte met een

verlegen .̂achje op, dat het krantengeld over Januari en
Februari ten bedrage van ƒ 8 verdwenen was. De penning-
meester merkte toen op dat hij dan de zaak wel zou kort
houden opdat er nog niet meer geld zou verdwijnen.

IEN:
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Verbinding: 19
C/2 no.730'49 OPSJ
Onderwerp; Bestuursvergadering van de O.P.S.c,

op 12-7-'4-9 ten huize van KAREL DE MOL,Bandoeng-
straat no.24 bis a te Utrecht.

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang 19 uur,einde 22 uur.
Aanwezig waren:

17 KAREL DE MOL, geb. 5-4-'32
i/ ALFHED LEO NAGEL, geb. 30-8-'27
v JOHAN NIEUWVEEN, geb. 3-5-'30
s DIENA PLAGGENBOHG, geb. 20-10-'30
V TJITSKE ULTZEN, geb. 28-2-'23

Te 19 uur was Nieuwveen aanwezig,die een gesprek met de
Mol begon over de affaire "Achter het Ijzeren Gordijn",
de Mol vertelde,dat er in Amsterdam flink hard geslagen was
en dat in Haarlem een communist een oog uitgeslagen was.

Even later kwam Nagel,die verder aan het gesprek deelnam
Op de vraag wanneer deze film in Utrecht zou gaan draaien,
vertelde de Mol,dat dit waarschijnlijk zou plaats hebben in
de laatste week van Juli 1949.(Datum is nog niet bekend,Verf t
19).Het doel van de O.P.3.J. en aanverwante organisaties is
de film verboden te krijgen.Omtrent plannen tot het voeren w
ediige actie is nog niets bekend geworden. ij

Op de vraag van Nieuwveen of alle bioscopen in Utrecht
inuéen hand zijn, vertelde de Mol, dat de City-,Flora.- en
Palace-bioscoop in één hand zijn en_dat de directeur ervan
flink wat obligaties van de "WaarhèT3T heeft.

Later kwamen nog Diena Plaggenborg en Tjitske Ultzen.
Karel de Mol vertelde verder nog,dat hij in December 1949

in dienst moet,raaar dat hij voor die tijd een buitenlands
reisje wil gaan maken naar Hongarije,of iets dergelijks.
Tegen de tijd dat hij op moet komen was hij dan van plan
meer naar het Oosten te trekken met het doel zich bij de
communistische troepen in Griekenland te voegen.Hij karak-
teriseerde dit met de woorden: "In Griekenland kan ik ook
nog wel voor soldaatje gaan spelen".

Te 21.30 uur draaide de Mol de radio aan en zocht de
Nederlandse uitzending u i t Moskou. " _

Hiermede eiddigde de "vergadering".
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'erbinding: 19
C/2 no.781'49 OPSJ

Datum

Voi

nn i ngme ester/| Onderwerp: Bezoek van Freek de Vries,landel
* van de O.P.S.J.,aan Johan Nieuwveen, ge D. 5-!?-'30,
' penningmeester van de afd.Utrecht der O.P.S.J.

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem.

Ut

Itli

.f Deze bespreking werd gehouden op 13-7-'49 van 21.15 - 23 uur
Bij het begin van het onderhoud op finantiël gebied vertelde
de Vries,dat hij wat verstrooid was en dat hij eigenlijk meer
met zi jn hersens was bij de kwestie van de film "Achter het
Ijzeren Gordijn" dan bij de centen.

Volgens de Vries was het daarom in Haarlem zo intens vuil
toegegaan omdat ze vrijwel niet met stinkbommen hadden gewerkt
De politie in de zaal heeft hen niet naar buiten geslagen,
maar door een nauw gangetje op een binnenplaatsje bijeenge-
slagen,waar ze niet uit konden komen.Daar heeft er één een
klap met een gummistok op zi jn oog gekregen.Hij gilde van de
pijn,maar kreeg nog meer slagen.Later is de hele troep weer
door de bioscoop gedreven en in jeeps geslagen.De man met het
oog heeft op de binnenplaats nog hulp gekregen van een BHBO'er
die een blauw oog constateerde,alhoewel het bloed er uit liep.
De stem van DE VHIES begon hierbij te trillen van woede.Bij
het politiebureau aangekomen zijn ze de cel ingeranseld en
daar heeft een ANJV'ster net zo spektakel gemaakt tot er een
dokter gehaald werd om naar de man met het uitgeslagen oog te
kijken.Binnen tien minuten was deze man dan ook op weg naar
het ziekenhuis voor een spoedoperatie.Het oog is er uitgehaald

Over Amsterdam vertelde de Vries dat wim Zwart (Swart) ,
i de verloofde van Else Mulder,achterna werd gezeten door een

politie-agent.Else liep hard voor Zwart uit.De agent haalde
Wim in en gaf hem een slag met een gummistok op het hoofd.
Zwart zakte in elkaar en bleef met een open hoofdwond op strae
liggen.Else zag dit en liep terug naar Zwart om zi jn hoofd-
wond dicht te drukken maar Else werd hierop eveneens hevig
afgeranseld.

In Haarlem was bereden politie gebruikt,hoewel er in Haar-
lem geen bereden politie is.

Over het flnantiële gedeelte van het gesprek kan het volget
de worden gemeld: ^vt^r

De schuld aan de organisatie-raad'(ïs vereffend.De achter-
stallige contributie over de maanden Februari,Maart en April
werd afgedragen è. F. 1.95 per maand.Dit werd contant uit de kas
van de afd.Utrecht betaald,dank zij een donatie van prof.dr.
Minnaert van F.10.-per jaar en enkele andere donaties.
Door deze donaties kan ook de andere schuld worden afgedaan
en zal de afd.Utrecht waarschijnlijk nog iets over houden.

Ook de schuld voor de kranten is afgedaan dank zij een
schappelijke rekening van de Vries.Naar aanleiding hiervan
vertelde de Vries nog,dat de afdelingen in ieder geval 75$
van de bestelde kranten moeten afrekenen,verkocht of niet.

f l Deze afrekening moet geschieden aan Floortgë PR2YBOWSKI,die
op de "Republiek der Letteren" in Amsterdam werkzaam is.

* de Vriess liet de rekening van de drukkers van "Studie en
X|Strijd" zien,die van Heiermann en Co. te Amsterdam bleek te

zijn en F.150.- bedroeg voor 1000 nummers van de dubbele
krant Juni/Juli 1949.de Vries drukte Nie uwveen nog eens op
het hart,dat het krantengeld nooit in de organisatie gestèken



7 T" mag worden.
t- Verder vertelde de Vries,dat hij 7 September 1949 in
militaire dienst gaat en ingedeeld is bij de uitrustings-
Jtroepen. Over zijn politieke plannen sprak hij geen woord.

GEZIEN;

C >
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No. 716. G e h e i m

Aan: Ministerie van Algemene Zaken
te 's - G r a v e n h a g e .

In afschrift aan: Bureau Inlichtingen Leeuwarden.

Onderwerp: kampen O,P,S.J..

Antwoord op: Uw schrijven dd. 1-7-'49, No. 64026.

Bijlage: 1.

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw
boven aangehaald schrijven, heb ik de eer U bijgaand
een verslag aan te bieden van de kampen van de O.P.S.J
welke van 16 tot 30 Juli j.l. zijn gehouden te Lhee,
gemeente Dwingeloo.

Drenthe, 5 Augustus 1949.
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VERSLAG KAIVEP VAN PROGE8SIEVE STUDERENDE JEUGD (O.P.S.J.),

GEHOUDEN TE LHES, GEMEENTE DWINGELOO. VAN 16 - 30 JULI 1949.

Ie kamp van 16 - 23 Juli,aanwez±g 53 personen.
Leider: F.W.de Vries, student, wonende Lucellestraat 66 II te

Amsterdam.

2e kamp van 23 - 30 Juli,aanwezig 61 personen.
Leider: F.W.de Vries, student, wonende Lucellestraat 66 II te

Amsterdam.

t

Onder leiding van de student F.V/.de "V/ries, wonen
Lucellestraat 66 II te Amsterdam, zijn te Lhee, gemeente Dwinge-
loo, in het tijdvak van~l6 - 30 Juli 1949, in de kampeerboerde-
rij van de landbouwer Meijering, twee jeugdkampen gehouden door
de Organisatie van Progessieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.)

De namen der deelnemers van beide kampen worden op
bijlage dezes gemeld.

Gedurende beide kampweken werden door de deelnemers
sport beoefend, dag- en nachtwandelingen in de omgeving gemaakt
en zijn door de leider de Vries lezingen gehouden. Deze lezingen
werden op willekeurige tijden gedurende de wandelingen in de vrij-
e natuur gehouden en zijn niet kunnen worden beluisterd.

Volgens mededelingen waren de onderwerpen: "Ontwikkela
ling van het denken", "Groei van de jeugdbeweging", "Domela Nieu-
wenhuis", "Wereldfederatie van democratische jeugd" en "Geologie11.

Aan het einde van elke kampweek werd een kampvuur
ontstoken, waarbij door de leider F.W.de Vries een kampverhaal is
gehouden en door alle aanwezigen strijdliederen zijn gezongen, o.
m. de liederen ""Wij zijn de jonge garde van het proletariaat",
"Lenin is ons voorgegaan", "Voor de commune willen wij ons jonge
leven geven" en "Moorsoldaten".

In het kampverhaal werd het Nederlandse koloniale be-
wind van voor de oorlog en nu gehekeld en het Indische nationaliŝ
me verheerlijkt. De muiterij op de "Zeven Provinciën" werd uitge-.
legd als een gevolg van het kapitalistische koloniale bewind. De
muiters werden verheerlijkt als helden.

De Duitse bezetting van Nederland werd gememoreerd en
de bevrijding werd voorgesteld als de in het Oosten opkomende zon
(Rusland). Het geheel had een ordelijk verloop.

In het kamp werden 4 exemplaren van "De Waarheid" dage-
lijks ontvangen; één geadresseerd aan L.de Jong en drie exempla-
ren gebundeld in één omslag, geadresseerd aan Meiering, kampboer-
derij, Dwingeloo.

De eigenaar van de kampeerboerderij, eveneens genaamd
Meijering, is politiek georiënteerd op de partij van de Vrijheid
en heeft geen abonnement op de "Waarheid". Hij staat afkerig te-
genover het communisme en verklaarde, niet geweten te hebben het
doel en streven van de organisatie van het jeugdkamp in zijn boer-
derij ondergebracht. Boer Meijering verklaarde dat de deelnemers
zich ordelijk hebben gedragen en aan niets te buiten hebben be-
gaan. Van communistische propaganda op de boerderij was hem nim-
mer gebleken.

O



Deelnemers Ie kamp O.P.S.J. van 16 - 23 Juli 1949 te Lhee,
gemeente Dwingeloo. ( j = jongen, m = meisje }

l'IF.W.de Vries, j.
^ 'A.Harmsen, m,
x- iL.de Jong, j ,
X'P. Smulders, j.
J.T..volenen

(leider), Lucellestraat 66 II, Amsterdam.
, Ie Atjehstraat 41 hs, Amsterdam.
, Admiralengracht 96 I, Amsterdam.
, Vrolikstraat 313 II , Amsterdam.

Helmioh, j. Matiienesserdijk'KoenTer, m.
m.. _ ,

yEgT"van Doren, j ."
/iAnnie Ruehling, m.
y<Johan Lamme, j.
xWalther Parra, j .
-•ffirits Parra, j .

, . .
KjGuus Oosteriiout, .
x'Claartje de Jong, m.
X'Loeki Gotjé, j.

Kunst, m.
Gerrits, m.
Nagel, j.

ŵ̂ ,̂
" Heïmers'tfaa't'"'177._ ._ _. _,, "™'AmsTë~Fdam.

van Hogendorpplein 19, Amsterdam.
Oldenbarneveldstr.37, Amsterdam,
lepenweg 17, Amsterdam.

Ton m.
S Jenny Havrelaar, m.

Scheveningsche weg 95, De"n Haag."" T~~~~

Jac.v.lennepstraat 324
Wagenaarstraat 23,
Rijnstraat 43f
2e Hugo de Grootstr.17
Newtonstraat 93
Hamerstraat la,
Kempenaerstraat 45A I,
van Hallstraat 29 III,

II, Amsterdam.^
Amsterdam.
Amsterdam.
II, Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

XFrans MuTTe r
Askóm,

Obbes,

jjonmanstraat 38
. l

Amsterdam.

Zegeling,
Olivier,

/<Rie Brons,
Pelgrom,

Pelgrom.
- - • •

j.
j.
m.
m.

, Weesperstraat 46 I,
, Javastraat 119 I,

O
,, Rie Hordnplt^

% Es j e de~ Jong, m.
^ Dries Baak, j .
^£j£l... .YJ5u_P„9,ide.I,?Bj ï*/.Joke vain. - ĵ̂ -y"""" ~-
yAnnie Boersma, m.

m.
m.

Amsterdam.
Amsterdam.

, Ie Jac. v. Gampenstr.21A, Amsterdam.
, O. Z. Voorburgwal 91 II, Amsterdam
O. Z. Voorburgwal 91 II, Amsterdam.

•̂•̂ -"-3rW -'--«'-" Ŵ «m-.WlW™m™l«*W™Wvl*̂

, üageaoornweg 455, DrieEuis. £7
; ..... Batavier straat ...... 21 ,' ......... - - — " ' - " " - ' -

2e Atjehstraat 14, Amsterdam
, de Y/ittenstraat 76 II, ^unsterdam
} Pred.Hendrikka.de 115 III,Amsterdam. J
"f"llaTenTaan'"3'27'"''J" ' ~ TKTv'ersum';"'""''''''"ï"'
, Neuweg 51a , Hilversum.

l' 1. li
am, j

. ^ . , ,
/•Ada Oos'terhout,

- ->w.̂ .̂ --- ^W-Qg 1?,g..̂  JrJ ̂. l ff1 •
prHëïïÏÏ'a .DosterHout, m.
/'Mep Serlier, m..
/ l\el Rot mans, m.
/ W. Holster .1.
/ Tre o rge""Ëp t'è:r~"'"""

, Overtoom 174, Amsterd'am.'
,_Jïiasstraat „182 _II? Amsterdam.

/'Huub Bakker,
/ Jeane Pörrer

0.
j.
j.
m.

Rochussenstraat 376, Rotterdam.
Middellansstraat 23, Rotterdam.
Maasstraat J8j ^ m _ Rotterdam.
St.Ja.coBusstfa'at "ïlïa, Amsterdam."
Fahrenheitstraat 91, Amsterdam.
Tijl Uilenspiegelstr.81,Amsterdam.

,. Haar l e.mme rd j. j.k_., 113, „,. Jffist e r dam.



Deelnemers 2e kamp O.P.S.J. van 25-30 Juli 1949,
te Lh.ee, gem. Dwingeloo. ( j = jongen, ra = meisje )

x-p.Vy.de Vries, j. (leider) ,20 jaar, Lucellestraat 66 II, Amsterdam,
s K. Kouwenaar.. i.
s* W. War inga, j.
xH.Jager, j.

"" l"*"- .nl«Jiiii *i*~axj*0f*jMnm-^to4jn,i^-j^t..I;.-v^.;,-f-fliVW*

'/•Ij.Beecher,

/M. de Vifit,
xC.de Boer,

.XM.Kittsch.nert, j

n.
m.
m.

Ei PP,
/K.Swart,
xJ.Jansen,
>A. Vas t e nhout,
x E1. Hamel,
xil. Hamel,
xS-.pietersen,
yB.Brinkhuis,
/G.v.Zalen,
/G.Oud,

j .
j .
m.
m.
m.
m.
i ,
k,
j ,
m.

A.Warns, m.
Q. Troinbenburg, j.

.^A.Harmsen,
!. Nap jus,
r.Buitje,

. Borst,
, Meiering,

tf F. La val ,
^-B.Wiersema,
^E. Haver,
>J.Sam,
#ML. Sp e land t,
yJ.Stam,
j,L»_ Andreas ,

. v . d . HëWèT, "

m.
m.
j .
j.
d.
J.
j.
d -
j -
m.
m.
j.
m.

.e res
/ J. Dam,

m.

Jong,

xD.Mann,
/RiTiAiAsM£j„„,„,ffi
/J.Bobeldijk, j.
/•E.de Vries, m.
ƒ H. B oom, j .
xL.de Jong, j .
/H.Berendsen, m.
~.v.d.Linden, j .
H."Rul t je m.

122 jaarl Vrglikstraat 46
, jy'jtTT!JV,H.t..j.,-̂ fifcjM̂ :nJiiö̂ Tyî .Jgm«ê Ŝ :Ŝ r.̂ ^

aar ̂ Oude foldersweg 66., liaasJrïcKC.'
...^JJ^&^^^^^iM^^XS^^^III^MS^Sm^

,23 jaar, Ie Atjehstraat 17 III, Amsterdam,
A. ̂ .S, 2 ̂ Ü,*. JIS&?v si.SBIiê^ëiXj»»-,,̂ ™ ,̂,,

, 18 j a ar, TouTs"" B"O tïia. s t icoT ï ï™
,21 jaar, wagenaarstraat 129 I,
,22 Jaar, Spechtstraat 104 I,
,26 jaar, Kanariestraat 46 I,
,18 jaar, H.de Gkrootplein 102 III,Amsterdam
,17 jaar, Meerhuizerstraat 18, Amsterdam.
,17 jaar, Ranonkelkade 35 III,
,19 jaar, L.de Golignystr.l6 I,
,15 jaar, L.de Golignystr.16 I,
,20 jaar, Sportstraat l III,
,18 jaar, Livornostraat 29 II,
,19 jaar, Purmerweg 41 hs.,
,17 jaar, Arastel 38 hs.,
„j..21j aar, Uite rwaardenstr. 7_2 I,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

f̂ ïwutt*a»o*w»wwsw!wn̂

ar, Uiterwaardenstr.72 I, Amsteraam.
j,iê-™«i„&&£j .„.4.̂ ®üiËî ,§iJ.§sJ 5̂iiHiĴ ^ -̂ Jïl£3e;C-èam*
2.1.j"aaj£,Ij£̂^
,14 jaar, Zanderijnstraat 309 hs.,Amsterdam.
,15 jaar, Distelachterstr.14 hs., Amsterdam,
,23 jaar, Ie......Atjehstraat 41 hs., Amsterdam.
,22 jaar, Purmerweg la, Amsterdam,
,19 jaar, Witte de Withstr.42hs. Amsterdam.

Amsterdam.
Amsterdam.

,15 jaar, Apollolaari 46 III,
,17 jaar, Apollolaan 46 III,
,15 jaar,Minahassastraat 48 hs., Amsterdam.
,15 jaar, Admiralengracht 3 II, Amsterdam,
,16 jaar, Specmtstraat 19 hs. . Amsterdam.
,18 jaar, Jac.v.Lennepstr.(kade)l67 I, Amster
,19 Jaar, Kanariestraat 6 hs., Amsterdam.
,19 jaar, Vijzelstraat 23 hs., Amsterdam,
,15 jaar, Alb.Guypstr.36 II, Amsterdam.
,16 jaar̂ .Fr.Halsstraat, 81 If _ _ _ Amster!dam,^^^
'""""""" j aar 4""T)uSe:' "5fa!oHT"X2f57' '.'"""' "'7'Sl̂sSSZITïII.

faŜ Ï̂VgĴ oalsIfjrâ '̂ ^
"""̂ ^̂ jt̂ Ĥ ïj.an̂ ,̂  _84. ̂  ,̂.̂„. jèSilp̂ êSA.»- '.̂.,. .[Jt«L., . >.-,, ?.,.«,»v,.. ... ._. .a,,, ,,. , „..̂.,.„„̂8̂,̂  «g.|M,̂.«,g.

Utrecht. \r '

• j— v^ Aj ̂ .̂(„̂ u. . t^r u i_^i *i. .o. ̂J. u_ t.AV̂ 4ij,A j \~s •
'*+r*tt',^^\w&-*<r<<^K^fa-f-W^tt^-%-,wr*w^jXK*ï^

,14 jaar, Kanaalstraat 35,
_m_.__ _ ^AL.^S^J ..-PSÏÏEiSiiASt
' jT" ",T7 " 3¥â ,"''lScluAng"êTos"'Er75ï"r

,18 Jaar, Zoutmanstraat 35> Den Haag

,17 jaar, Kl.Kattenburgerstr.22hs.,AmsterdamJ
,19 jaar, Haarlemmerdijk 110 I, Amsterdam,
,18 jaar, Zeedijk 14 III, Amsterdam.
,23 jaar, Admiralengracht 961, Amsterdam.
,14 jaar, Utrechtsestraat 18 II,Amsterdam.
,20 jaar, de Y/ittenkade 65 I, Amsterdam.
21 jaar de YfittenkaAe 6̂  I, Ain&terj|ajg.t ̂

-3-
/H.Westenbrink,j.
/R.v.Dijkf m._

18 jaar, Kamperfoelie weg._2_^^
,19 jaar, Oude Woldersweg 48,

_&ronin£en,._ _
Maastricht."
.ĵ Lagtricht̂ ^



MINÏSTBBI35 ?AH -
BIHHEHLAHBBE ZAKEN.

HO.Ï B 67490.
Onderw.: O.P.S.J. Zomerkamp,
Bijlage.

IHe/IIIo 3x

29 lugustus 1949.

D I E H B g O- £ H E I M.

n.a.v. sohr. I.D. Drenthe.
no. 67490.00 64826.

Mede te Uwer informatie moge ik U berichten dat
de op bijlage desiee genoemde personen mij werden ge-
meld ale deelnemers aan het van 16 tot 30 Juli 3*1.
te Lhee (gemeente Dwingeloo) gehouden zomerkamp van
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd.
(O.P.Ë.J.)

Ik moge U Vci-jsoeken mij, voor ao vei ü mij niet
reeds eerder be treinende hen berichtte, te willen doen
inlichten oatrent hun personalia, hun politieke ante-
cedenten en de erventueel door hen in de O. P. S. J. ont-
plooide activiteit. Voorts ual ik gaarne in kennia
worden gesteld met de perBooiie^e^evens eri de politieke
oriëntering van hun ouders of veraorgers, indien deaen
te Uwent woonachtig aija.

Uw antwoord aie ik gaarne in de vorm van cartotheek-
voordien, van _hQ^ar^ejQ.oeBi.d_ _ref üz-eiit ienumiaer t

tegemoet.

Het Hooïd van de Dienst

Aan de Heer
Hoofdcoffiiaissaris van Politie

te
BOMSRDAM.



Deelnemers Ie kamp Q.P.S.J. ran 16 - 30 Juli 1949 te
Liiee, gemeente Bwlngeloo,(;j - jongen, m - meisje)

Bijlage*

Piet Helmicn, j Mathenesserdijk 106 b Rotterdam.
Greta Wijngaard, m Paltrochstraat 02 " "
Hennie Zwartendi^k, m Schiedamseweg 21 " "
Hiep Serlier, m . Boehussenstraat 576 " "
Hel Botmans, m Middellansötraat 23 ". M

W. Holster, j - Maasstraat 78 » »
W. laringa, j BingleyBtraat 23 " "
f. Molenaar, j Buitenhofstraat 27 " "
f.v. Dalen, j Eochuseenstraat 22 » H

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



MIHISÏEEIE VAÏÏ
BINNENLANDSE SAKEH

N o . : B 67490.
Onderw.: O.P.S.J. Zomerkamp.

IHe/IIIo 3x

, 29 Augustus 1949-

D I S H . S T S S H E I M.

n.a.v. schr.l.D, Drenthe
no. 67490 (Go 64025)

Mede te Uwer Informatie moge ik U berichten dat
ondergenoemde peraoften mij wedden gemeld ale d&einemers
aan het van 16 tot 50 Juli j« l , te Lhee(Gemeente
gehouden zomerkamp van de Qr&aniBatie v&i1 Pro^retsBieve. St
Studerende Jeugd. {$,2*ti*3*)

gini ASKOMf wonende Hoorderetraat
Leo gWjÉ3tTÊ.yEI>I) t wonend* Bat avie ra t raat
Rie RQRBflQLÏ't wonende v. Katers istraat

wonende Brouwersti^aat
.wonende v.BouillonstraatC.v.d. ZES,

i. sf£SH,

9 te Haarlem.
21 te Haarlem.
54 te Haarlem.
38 te Haarlem.
21 te Haarlem.

wonende Ant. v.d.Cioeestraatlö te Haarlem.

Ik mo^e U verdoeken mij, voor üo ver Ü aij niet
reeds eerder betreffende hen berichtte, te willen doen
inlichten omtrent hun personalia, hun politieke antece-
denten en de eventueel door hen i^ de O.P.S.J. ont-
plooide activiteit, üo daartoe aanleiding beetaat zal
ik gaarne in kennie wurden gessttld xaet de perseonege&e-
vens en de politieke oriëntering van hun oudere of
verzorgers.

Uw antwoord ui e ik gaarne iii de vorm van cartotheek-
kaarten, voor zien van hoger^enoemd rextirentienummer t

tegemoet.

Het Hoofd van de Dienst
namenis

' /Va. / '
'i*, F —

f * fi.- c 't, '' J'* < ^

Aan de He ,r
Hoofdcommiösaris

te
HAARLEM*

van Politie

i
-n».



MIHJSÏERIE 7AI 's-öravenhâ , 2g Augustus 19*9,
BIHHESLAHDSE ZAKEH.

Ho, t p 67490. D I E H S f G E H E I M .
Onderw,,i O.P»S,J. Zomerkamp.

-:_ f TT , ""* n.a.v* schr. I.D. Drenthe =»
1116/1110 >yi no. 67490 (Co 64026)

Mede te uwer informatie moge ik U berichten dat
ondergenoemde personen mij werden gemeld als deel-
nemers aan het van 16 tot 30 Juli j.l. te Lhee(Dwingeloo)
gehouden zomerkamp van dé Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd. (Q.P.S.J.)

jï._JAGBE, wonende Oude Woldersweg 66 te Maastricht.
H. lESgESBKIHKt wonende Oude Woldorsweg 48 te Maastricht.
R.v. DIJK» wonende Maaskade 14 te Maastricht.

Ik moge ü veraoeken mij, voor 20 ver U aij niet
reeds eerder betreffende hen berichtte, te willen doen
inlichten omtrent hun personalia, hun politieke antece-
denten en de eventueel door hen in de 0-P.S.J. ontplooide
activiteit. Zo daartoe aanleiding, bestaat aal ik gaarne
in kennis worden gesteld met de persoonsgegevens en de
politieke oriëntering van hun ouders of veraorgers.

Uw antwoord zie ik gaarne in de vorm van cartotheek-
kaarten, voorzien van ho^erfflnoemd referentienummür,
tegemoet.

Het Hoofd van de Dienst
/.namens dene;

/a/ fto&f*

Aan de Heer
Commissaris van Politie

te
MAASTRICHT.



HÏHISÏERIB
BIHEEHLAHDSF, ZAKBH.

Ho*: B 67490.
Onder».: Q.P.S.J. Zomerkamp.
Bijlage»: Een.
IlIe/IIIo 3x

s-Graverihage,
, 29 Augustus 1949»

B I B H_ S. T .5 B.. H. E I M.
n.a,v, schr. I,D» Drenthe

•n8. 67490 (Co 64826),

te Ufwer informatie ïaoge Ik U berichten-dat
de op bijlage de^ee genoemde peruonen mi^ werden ge-
meld ale deelnemer» aan iiét van 16 tot 30 «Juli J. l,
$eh$béa (gemeente Dwingeloo) gehouden aomerkamiT van
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd.
(O.P.S.J.)

Ik mo&« TJ veraoeken mij, voor so ver U mij niet
reeds eerder betreffende hen berichtte, te willen
doen inlichten omtrent hun personalia, hun politieke
antecedenten en de eventueel door hen in de Q«P«S.J.
ontplooide activiteit, Voorts aal ik gaarne- in kennis
worden gesteld met de persoonsgegevens en de politieke
oriëntering van hun ouders of verzorgers,
te Uwent woonachtig ssijn.

Ow antwoord aie ik gaai-ne in de vom van carto
theekkaar t en, yooraien van ho^ferjg^no emd re f e rentie-
nuamer, tegemoöt.

Het Hoofd van de Dienst
«namens de&e:

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie

te
AMSTERDAM.



Deelnemers Ie kamp O.p.S.J. van 16 - 23 Juli 1949 te Lhee,
gemeente Dwingeloo. ( j - jongen, m - meisje )

Bijlage,

P.?/.de Vries,J.
A» Hanaeen, m.
L.de Jong, j.
P. Smulders, j.
J.Vc Bienen, j.
Ans Koehler, m.
Egi van Doren j.
Annie Huehlin^» m
Johan Lamme, j
Walther Parra, j
Prits Parra» j
Guus O'osterhout, j
Claartje de Jong, m
Loeki Gotjé*, j
Dini Kunst, m
Hiep öerrite, B
Pred Hagel, j ' "
Leni Ton, m
Jenny Havelaar, m
Tjeerd de Vrieb, m
Prans Muller, j
lob Obbee, j
Huib Zegeling, j
Jan Oliviöi, j
Rie Brons, m
Greet Pelgrom, m
Jan Pil gr om, j
Bsje de Jong, m
DrieB Baak, j
Nel van Ooideren, m
Ada Oosterhout, m
Ali Drukker, m
Hedda Oosterhout, m
öeorge Epter, j
J, öebkene, j
Huub Bakker, j

Pörrer, m

66 II
41 hè
96 I
313 II
129 II
81
17

Lueelleetraat
Ie Atjehstraat
Admiralengracht
/roliketraat
Ie Oosterparkstr
Oelebesetraat
2e Helaerstraat
van Hogendorpplein 19
Oldenbazneveldstr. 37
lepenweg 17
leperiweg 17
Jac.v.Lennei)Btraat324 II
Wagenaarstraat 23
Eijnetraat 43
2e Hugo de GrootBtrl7 II
Mewtonstraat 93
Hamerstraat l a
Keiapenaerstraat 4!?A I
van Hallstraat 29 III

12 II
38

512
46 I

119 I

Lohmariatraat
Uiterwaardenetr.
Weesperstraat
Javaetraat
Ie Jac. v.CampenBtr.21 A
O . 'L . 7o or burgw al
0.2. .Voorburgwal
2e Atjehstraat
de ï/ittonetraat
Pre d. Höndrikkade
Overtoom
üiasetraat
Jac . v.LennepBtr*
St.Jacobu^straat

91 1 1
91 II
14

»76 II
115 III
174
102 II
324 II
111 A

91 A
Tijl Uilenspiegelstr. 01
Haarlemmerdijk 113

Amsterdam,
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MINISTERIE VAN
L^HDSt; ZAKEN.

Ho.: B 67490.
Onderw.: O.P.S.J. Zomerkamp,
IlIe/IIIo 3x

» 29 Augustus 1949.

D I E H S T G E H E I K .

n. a. v. schr. 1.2. Drenthe
no.67490 (Go 64026$

o

Mede te Uwer informatie mo^e ik U berichten dat
ondergenoemde pu-rsoneniaaijj werden ^eiaeld al B deelnemers
aan het van 16 tot 30 »Tuli j.l. te Lhee (Gemeente Dwin^
;ehouden zomerkamp van de Organisatie van Progressieve

Studerende Jeugd. (0.P.S.J.)

Leo RUSH?i wonende Schevenin^sehe we^ 95 te Den Haag.
.Paul v.d. VELDE, wonende Delagoastraat 23 te Den Haag.
D. MjPfH» wonende Zoutiaanetraat 35 te Den Haag.
R. v.d. ACKEU, wonende ?i j verberg 8 te Den Haag.

Ik moge U vt-rzoeKen mij , voor zo ver U mij niet
reede eerder betreffende hen berichtte, te willen doen
inlichten èmtrent hun personalia, hun politieke antece-
denten en de eventueel door hen in de O. P «S. J. ont-
plooide activiteit. Zo daartoe aanleiding bestaat zal
ik gaarne in kennis worden &e:.-t«ld met de perüoons^e&e--
vens en de politieke oriëntering van hun ouders of verlor-
gere.

Uw antwoord £ie ik gaai'ne in de trorm van cartotheek-
kaarten, vooraien van ho^er^fenoemd referentienummer,
tegemoet.

jS ; :'* , Het Hoofd van de Dien 11
u . , " ;- :^,.'" ^'"^f /namens da u t :

Aan de Heer f
Hoofdcommipsarifi van Politie



•MINISTERIE TAK
)SE ZAKEN.

UITGEBÖEKÏ l
Tjp™ '

' 's-Gravenha^e, 31 Augustus 1949.

: B 67490. ' D I SN 8 T G E H I T M»
Onderw.: O.P.S.J. Zomerkamp. n.a.v. achr. I.D. Drenthe.
III e All o 3x no° 6749°(co 64826).

Kede te Uwer informatie moge ik U berichtyn dat onderge-
noemde por 30 n en- Bil j werden gsmold als deelnemers aan het van
16 tot 30 Juli J„l, te Lhee (Dv?ingoloo) gehou-:' sn sor

d.e Organiöatie -yac Progressieve StuclorenAe .Tf)vi£<!,

wonende Otide Gracht 123 te Utrecht.
wonende Kanaalstraat 35 te Utrecht,
wonende Domple'14 ,4%, 15 te'; Utrecht.

Ik moge TT. verdoeken mij, voor so ver TJ ml 3 niet reeds
eerder betreffende hen berichtte, te willen doen inlichten
omtrent hun personalia; hun politieke antecedenten en Se eventueel
door hen in de O.P1S.J, ontplooide activiteit. 7,o daartoe aan-
lal'^in^ bestaat ?.al i'k &. -arïie in kennis worden gastele! met de
persoonsgegevens era de politiek© oriëntering van hun ouders of
verzorgers,

ïïw antvoord zie ik gssrne in de vorm van oartothaekkaarten,
voorien n

O

Het Hoof.; van de Dienst
namens d o ze:

. Crabbendaia.

Aan de Heer
HoofdcoiHiriisseris van Politie
te
UTRECHT.



MIHISTEEIE YAH
BINNENLANDSE ZAKEH.

Ho.j B 67490.
Onderw.: O.P.S.J. Zomerkamp,
Ille/IHo 5x

1949-

D I E H S g G E H E I M .

n a a» v. eohr, I «D,, Drenthe
no. 67490 (Co 64026)

O
Mede te uwer Informatie moge ik U berichten dat

onder genoemde personen mij werden gemeld als deelnemers
aan het van 16 tot 30 Juli j.l. te Lhee (Gemeente Dwingeloo)
gehouden zomerkamp van de Organisatie van Progreesieve
Studerende Jeugd. (O. P. S. J*)

Joke van wonende Hazenlaan 32 te Hilversum.
wonende leuweg 51a te Hilversum.Annie BOETESMA.

Jannie glJKERK, wonende Gijsbr. v.ABaet«lBtr. 45^te Hilversum.~":-~~~' • • • - - • — • t

Ik moge U veraoeken mij, voor ao ver U mi;j niet reeds
eerder betreffende hen berichtte, te willen doen inlichten
omtrent hun pereonalia, hun politieke antecedenten en de
eventueel door hen in de O.P.S.J. ontplooide activiteit.
Zo daartoe aanleiding bestaat zal iJt gaarne in icennis wor-
den geeteld met de pe re oons gegevens en de politieke oriën-
tering van hun oudere of verzorgere.

Uw antwoord zie ik gaarne in de vorm van cartotheek-
kaarten, voorzien van ho^er^enoeiad referentienuTBmert tege-
moet.

Het Hoofd van de Dienst
namens deae:

W*»»,.

Aan de Heer
Commissaris van

te
HILVEHSUM.



'Dutch Students and Teachers
Unite to Defend Peace"

CALL TO THE "EDUCAT1ON-PEACE" CONGRESS, AMSTERDAM,
HOLLAND, NOVEMBER 12-l,i, 1949.

H >&

'T'HE first National "Education—
l Peace" Congress was prepared

by a Committee of Initiative compoa-
ed of a variety of students and teach-
ers, members of the Organisation of

Progressive Student Youth (OPSJ)
or the Federation of Progressive Stu-
dent Organisations (FPSV) (both IUS
member organisations), young Pro-
testants, university professors and

others. Among th« professors were
Dr. M. Minnaert, Professor of Aatro-
nomy at Utrecht University, Dr. H. J.
Jordan, Rector of the MonteMori
Lyceum at De Bilt, and Dr. C. P.
Gunning, Rector of the Amsterdam
Lyceum; Dr. J. Engels, secondary
schoolmaster from Groningen re-
presented the teachers on the Com-
mittee.

The call of the Committe* stated:
"More and more the spirit of war
preparation is penetrating cducational
Institutions. The v«ry high waf budget
affects education coosiderably. There
are no funds to increase the number
of professors at the untversiües or for
scientific research work. There la a
lack of schools and the universltie»
cannot meet thelr present requlre-
ments. Adequate salaries for teacher»
cannot be paid."

A Significant Response.

The Congress became a central
activity for the organisations of pro-
gressive students, artlsts, and teach-
ers. The OPSJ ttiok the Initiative in
calling for the formatlon of peace
committees by pupils, as in Haarlem,
Utrecht and Amsterdam; a total of
30 committees was established in the
country to elect delegates to the
Congress. In the universities slmilar
work was done. Over 1,000 teachers
from nursery, primary and secondary
schools, professors, scientists, and in-



tellectuals adhered to the Congress.
The school youth was very active in
raising money for this outatanding
gathering, often competing with each
other. Among the more than 500
Congress delegates the university
studenta and the young people from
the school committees formed a large
contingent.

The Themes of the Congress.
The principal themes were intro-

duced at the first plenary session by
the main speakers. Professor Min-
naert posed before the Congress the
question of what could be done to
prevent war. Basic to the struggle for
peace were the recognition that dif-
ferent economie systems could co-
exist peacefully, the will to strengthen
the United Nations and to reject
warmongering. Dr. Jordan said that
war was not inevitable, and that the
young must be helped to resist those
forces fostering the spirit of war. Dr.

Engels, on "War Preparations, an
Obstacle to Education", stated that
the national expenditure for the army
and fleet together with the repayment
of war loans corresponded to 41.8%
of the budget, which at the same time
provided only one tenth of one percent
for the arts. To defend education
meant to stop war preparations; this
taak demanded great unity, and any-
one who attacked this unity was an
enemy of peace. Dr. Gunning stressed
the threat of the militarisation of
education to culture and the respect
for human personality.

Plenary and Commisslon Sessions.
The Congress divided into four

commissions, all with very high
standards of discussion.

At the last plenary session, several
speakers demanded that the meeting
send representatives to the National
Peace Congress to be held later in the
year. It was pointed out that in fight-

ing for peace, it is necessary to link
up with the organisations of workers,
and with the peace movements and
intellectuals in other countries. Mem-
bers of the OPSJ stressed the import-
ance of the school Peace Committees
and of continuing their work. Loud
applause greeted a student who stat-
ed that in the fight for peace and a
better future the Congress should not
forget that Holland had 150,000 sold-
iers in Indonesia. Pupils read quotat-
ions from the text-books that they
were using; for example, a geography
book which compared Indonesians
with oxen. A school girl quoted a text-
book in use at her school, which sup-
ported the Mussolini regime In Italy.
She demanded higher budgetary ex-
penditure fo.' education and less for
war. A schoolboy stated that the
Peace Committee at his school had
feared to send a delegate to the Con-
gress because of the threat of victim-
isation by the directer.

among the massea and that as a re- educatton. defendlng the peace.



Teachers and older speakers stress-
ed the great inspiration brought to
the Congress by the youngest parti-
cipants. An elderly teacher protested
against the action of those who called
upon the Socialist Party to forbid ita
membera to participate in the Con-
gre&s. He stressed that a great number
of Socialists were present never-
theless. A progreasive Catholic stated
that the principal threat to Christi-
anity was the threat of war and that
it waa necessary to develop the fight
against this threat among the whole
youth. Demanding closer contact
with other movements werking for
peace, another student asked the
committee to ensure that in the future
delegates from the New Democracies
would be present at such congresses.

In this session the conclusions of
the commissions were presented.
These conclusions ennumerated a
number of aspects of the drive
towards war and proposed various
means of fighting this drive.

In summing up, Dr. Gunning stress-
ed that there was a hunger for culture
among the masses and that as a re-

sult of war preparations schools lack-
ed materials and p remises; the decline
of culture in Holland could only be
explained by the degeneracy of the
privileged few who were able to enjoy
culture today.

Dedslons of the Congress.

The Congres» cloaed with the
following decislons:

1. The Committee whlch convened the
Congress should continue lts work
and undertake forther steps to
develop the peace movement In
schools and unlversltles.

2. The school committees should con-
tinue thelr work and new commit-
tees should be establlshed.

3. The Committee should extend co-
operation with other sectlons of
the peace movement natlonally
and internatlonaUy.

4. The Congress demanded the re-
duction of military expendlture and
the increase of expendlture for
educatton.

5. The Congress demanddd the re-
ductlon of the peiiod of military
service.
It was agreed that the Committee

should convene a similar meeting* at
a future date, after a petaod of work
on the basis of the decisionip of the
present Congress. \s of thé Congrens.

Since the Congressj frèsh messages
of support have beep feceived fraai
teachers and studerits all over the
country, and the afctivitieS of the
school committees have increjased.

Undoubtedly a great part of thf
success of the Congress was due to
the work of the school youth and
notably the nhembers of the school
committees yhose enthusiasm inspir-
ed the whole/Congress.

The success of the Congress was
that it gained very wide support from
groups and' individuals sincerely in-
terested in the defence of peace, and
that they decided to continue commor
action on the basis of their discussions
and to link up with all other forces
defending the peace.



NO. 833 t-7-'49.
Uw schrijven: Ho. 63757 d.d. 19-7-'49.
Onderwerp: Weekend OÉSJ.

L**OH E I M

Hierbij worden U toegezonden 24 cartotheek-kaarten van deel-
nemers en deelneemsteis aan het OPSJ-weekend op 26 en 27
Maart 1949 gehouden te Vinkeveen.
De personalia van de volgende personen konden niet worden
nagegaan, daar zij niet in de administratie van het Bevol-
kingsregister te Amsterdam staat- ingeschreven:
ADEMA Tjeerd (geb. Amsterdam, -6-»29) Uit de registers
blijkt, dat in J\ini 1929 geen ADEMA geboren is.
PLOEG Bert^ie, geb, Rotterdam, 30-4-»34.
SNOEP van de Corn. LUC., geb. Amsterdam, 27-2-»32. Einde.

N. 2.
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Antwoord op no.63757, d,d. 19 Juli 1949
Betreffende H.van Papen.

Volgno.
L949

19 AU8.1949

In verband met het aan mij gericht schrijven met ver-I
zoek om inlichtingen betreffende H van Papen geboren 9-7- '
1929 vermoedelijk te Bussum,van beroep beeldhouwer,wonende |
te Haren, moge ik U berichten dat van Papen hier eem onbe- -
kende is. Deze persoon komt in de bevolkingsregister dezer^
gemeente niet vo©r. Ook is hij hier niet woonaehting zondejg
inschrijving. Kan het ook zijn Haaren NoordBrabantI '.

. i

O



MÏSISfKRÏB VAN •
ZAKIH

No.ï B 68176 ui e/ m h s

ï H. T. Papen

fS"<ïravenhage, 2 September 1949

Y S H. T R O - P W E L IJ K

n.a.v sehr. van Haren (d r ) 68176
Co 58409

r> Ter Informatie moge ik U berichten, dat H, van PATBK»
geb* 9»7»19£9 rermoedelijk te Buasim, beeldhouwer, wonende te
laren» deelnemer was aan een door de O.P»3,«T. op 26 ep S7 Maart
j.l. georganiseerd weekend te Vinkeveen» >

Ik moge U verzoeken mij in kennis te doen stellen met d
de volledige personalia» politieke antecedenten o.q, activiteit
van betrokkene en, zo hiertoe aanleiding mocht zijn, van de ove-
rige gezinsleden.

Het Hoofd van de Dienst
^ namens deze•

O J.a.Crabbendam.

De H«er Corpsohef van Politie
te
UHBH (W.H.?

J1/-
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1M
verbinding: Ho.12
Doss.153/3
Onderwerp: Kampen O.P.S.J,

G E H E I M.
\P K A A R T

ACD/ltb

PAR:

25 Augustus
Volgno.

J- 9

Bijlage: l

Hierbij wordt toegezonden afschrift van het schrijven
van l!? Augustus 1949 No.V11-63 R. P. van de Procureur-Gene-
raal te 's-Gravenhage inzake gehouden jeugdkampen door d e
O.P.S.J.

Te Uwer informatie wordt medegedeeld, dat met Leo RUST
waarschijnlijk is bedoeld:

i Loui s Le onar duŝ Hendi;ilaj.3_ ECBS T, geboren te Amsterdam
15 Hei 1931, wonende Harstenhoeicweg 95
en met Paul v.d.TSLDE:

Paulus YM DE YELDE, geboren te Leiden 26 April 1931,
wonende Marktvseg 17, beiden te •'s-Gravenhage.

/l De namen D.MAMT, Zoutmanstraat 3b en E.v.d.ACKEE,
/"Vijverberg 8, konden voorshands niet gecompleteerd worden,

omdat zij in het Bevolkingsregister te 's-Gravenhage niet
j voorkomen, (einde)



^rHOGÜREUH-G-ENERAAL
bij het Gerechtshoi te 's-Gravenhage
Fungerend DIRECTEUR van POLITIE

Ho. VII-63 R.P.
Betreffende: Kampen O.P.S.J.

A ± s e h r i f t„

G E H E I M .

•s-Gravenhage, lb Augustus 1949,

Ik heb de eer ÜHoogedelgestrenge het volgende te be-
richten:

Onder leiding van de student i1.W.de Vries, wonende
Lucellestraat 66 II te Amsterdam, zijn te Lhee, gemeente
Dwingeloo, in het tijdvak van 16 - 30 Juli 1949 in de kan-
peerboerderij van de landbouwer Meijering twee jeugdkampe n
gehouden door de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd (O.P.S.J.)*

Gedurende beide kampweken werden door de deelnemers
sport beoefend, dag- en nachtwandelïSïgen in de omgeving ge-
maakt en zijn door de leider DE VRIES lezingen gehouden . De-
ze lezingen werden op willekeurige tijden gedurende de wan-
delingen in de vrije natuur gehouden en zijn niet kunnen
worden beluisterd.

Volgens mededelingen waren de onderwerpen: "OntwikK.e-
ling van het denken", "Groei van de Jeugdbeweging", " Don» la
Nieuwenhuis", "Wereldiederatie van democratische jeugd" en
"Geologie".

Aan het einde van elite kampweek werd een kampvuur ont-
stoken, waarbij door de leider ü'.W.DE VRIES een kampverhaal
is gehouden en door al±e aanwezigen strijdliederen zijn ge-
zongen, o.a. de liederen "Wij zijn de jonge garde van het
proletariaat", "Lenin is ons voorgegaan", "Voor de commune
willen wij ons jonge leven geven" en "Huursoldaten",

In het kampverhaal werd het Nederlandse koloniale be-
wind van voor de oorlog en nu gehekeld en het Indische natio
nalisme verheerlijkt. De muiterij op de "£even Provinciën"
werd uitgelegd als een gevolg van het kapitalistische kolo-
niale bewind. De muiters werden verheerlijkt alshelden,

De Duitse bezetting van Nederland werd gememoreerd en
de bevrijding werd voorgesteld als de in het Oosten opkoaen-
de zon (Rusland). Het geheel had een ordelijk verloop»

in het kamp werden 4 exemplaren van "De Waarheid" dage-
lijks ontvangen; één geadresseerd aan L.DE JONG en drie
exemplaren gebundeld in één omslag, geadresseerd aan MBIJE-
RING, kamboerderij, Dwingeloo.

De namen der in Uw gemeente wonende deelnemers van een
dier kampen zijn:

Leo RUST
Paul v.d.VELDE
D.MANW (mann.
R.v.d.AGEER "

Scheveningseweg 95
Delagoastraat 23
Zoutmanstraat 35
Vijverberg 8

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

AAN
de Heer Hoofdcommissaris van Politie
te 's-G R 4 V E N H A G E.

De Procureur-Generaal,
igd.Directeur van Politie,

w.g* Versteeg.



2 September 1949

DIBKSTG-EHBIM,
Verbinding: ïïo.12

Doee. 1^3/3
Onderwerp: O.P.S.J. Zomerkamp

5 SEP. 1949

B.O.3. van 29 Augustus 1949
Ho.67490 M.v.B.2.

In anti/voord op Uw terzijde vermeld schrijven verwijs
ik U naar dezerzijds bericht van 29 Augustus 1949 Doss.b.

. (einde)
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Verbinding : 19
C/2-895llf9 Datum

Afschrift van het verslag, van een vergadering van het initia-
tiefcomité, O,P.S,J., op Vrijdag 5 Augustus 19**9, te Amsterdam,
hetwelk was toegezonden aan diverse besturen der O.P.S.J.

Aanwezig waren: B.Augustin; G.Kolkman; T.de Bordes; R.laret;
J.Koster; P.Smulders en J.F.Wolff.

1* Verkiezing dagelijks bestuur, dat de dagelijkse zaken behandelt
tussen twee vergaderingen van het gehele comité: Dagelijks be-
stuur zal een keer per week bijeen komen. Op de vergadering
bleek n.m.l., dat het voor vele leden niet mogelijk was i.v.b.
met overbelasting, op andere gebieden iedere week te vergaderen.
Voorlopig werd het dagelijks bestuur samengesteld uit;—
B.AUGUSTIN, penningmeester; P.SMULDERS, secretaris; G,KOLKMAN;
J.KOSTER en J.F.WOLFF.
Voor de functie van voorzitter werd geen bepaald persoon aange-
wezen, daar het in de bedoeling ligt, de£ze belangrijke functie
te doen vervullen door iemand, die in brde kringen bekend is en
sympathie geniet. Besloten werd om de comité- en dagelijkse be-
stuurvergaderingen om beurten voofc te zitten.

2. Kosten voor h»t congres.
Deze worden geschat op ƒ.2000.-. Zaal ƒ.750.-; Drukwerk ƒ.500.-;!
püfti, tel, telegr. ƒ.150.-; Reiskosten ƒ.250.-; Diversen j".350.H
De zaal is inmiddels gehuurd en wel het Minerva-paviljoen,(grote|
zaal + vier conferentiezaaltjes) prijs ƒ.625.-, met geluidsin-
stallatie. Besloten werd, de datum van het congres te stellen
op 12-en 13 November 19̂ 9. Intussen is ook briefpapier met enveï*
loppen met het volgende hoofd besteld:—
COMITÉ TER VOORBEREIDING VAN CONGRES "ONDERWIJS EN VREDE".

3* Als mogelijkheden om het benodigde geld bijeen te krijgen, werd
gedacht aan:
a. Het drukken van steunlijsten met naam — adres — bedrag.
b. Serieus na te gaan, welke personen zowel binnen als buiten
onze kring, in staat en bereid zouden zijn om met grote bedragen
te steunen. Hiertoe wordt een kort stenciltje gemaakt, dat met
de oproep zal worden verzonden.

.̂ De aanwezige leden van het comité, zouden op Woensdag 10 Augus-
tus een lijst met namen en adressen aan het secretariaat sturen,
aan welke personen in eerste instantie de oproep kan worden
verzonden.Het verzenden zal plaats vinden Vrijdag 12 Augustus
vanaf perceel Maasstraat 80,Amsterdam.

5.
Via persoonlijke relaties worden de jaarboeken van de verschil-
lende Universiteiten in het land opgevraagd waaruit professoren,
studentenverenigingen enz. aangeschreven worden.Het ligt verder
in de bedoeling om scholierenverenigingen van middelbare scholen
een oproep te sturen.De vorming van plaatselijke en schoolsgewijj
ze initiatief-comité's ter ondersteuning van het congres zal
vooral door persoonlijke contacten worden aangemoedigd.Nu het
initiatief-comité aan het werk is gegaan zal ook de vorming van
een aanbevelingscomite onder de ogen gezien moeten worden.
Enige namen werden op de vergadering genoemd,o.a.prof.Pos,prof.
Presser,prof.Minnaert,prof,Freudenthal,ds.Kroon(Haarlem),Ewout
de Kat(vroegere voorzitter van de Haarlemse Kunstkring),meJ.
Doll,hoofdonderwijzeres Montessori MULO te Amsterdam.
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Op Dinsdag 6 September vindt een vergadering plaats van het ge-
hele comité bij Jo Koster,Dufaystraat 17 te Amsterdam,alwaar
overleg zal worden gepleegd over de samenstelling van het dis-
cussie-materiaal voor het congres jde inleidingen op het congres
en de personen die de inleidingen zullen houden.Er zal nog een
weekend georganiseerd worden waar het discussie-materiaal in
ruimere kring besproken zal worden.Verder wordt overleg gepleegd
over de vorming van een buitenlands bureau om ook buiten ons
land bekendheid te geven aan ons congres.Het ligt in de bedoeling
om in het voorbereidende werk zoveel mogelijk mensen te betrek-
ken,dus niet alleen bij de gellactie enz.,maar ook bij de voor-
bereiding van het discussie-materiaal,waartèe een commissie
zal worden gevormd waarin ook niet-leden van het initiatief-
comite zitting zullen hebben.De verzendbrief van het materiaal
van het comité geschiedt via het secretariaat.Stuur zoveel moge-
lijk namen en adressen;vermeld eventueel of wij iemand een be-
geleidend briefje moeten schrijven,waarbij je naam als intro-
ductie nuttig kan zijn.

C



Het zal U natuurlijk duidelijk aijn, dat het organiseren
van een dergelijk congres grote kosten met zich brengt,
temeer daar de toegangsprijs zeer laag gesteld wordt, om
het iedereen mogelijk te maken aan dit congres deel te
nemen.

Het comité doet dan ook een "beroep op U om door Uw
bijdrage dit initiatief te doen slagen.

Adhaesie betuigingen te richten aan nat secretariaat;
P.Smulders, Vrülikstraat 313 » Amsterdam.

Geldelijke bijdragen per postwissel of per gemeente-giro
A 2775 t»n.v* Augustin, Palckstraat l,Amsterdam.



A F S C H R I F T

l LANDELIJK WIMEBPHOGAMHA VAK DE O,P.3*J»

1. LEDENVERGADERING: In alle afdelingen, ter voorbereiding van de aotie
in verband met het Vredescongres* Bespreking van het winterprogramma.
Verkiezing besturen* Verslag van tweede jeugdfestival. De vergaderin-
gen zullen gehouden moeten worden in de week van Woensdag 7- tot
Woensdag 14 September '49* Tijdig juiste dag, plaats en tijdstip mede-
delen aan de dagelijkse leiding. Start met grote lij stencampagne. Voor
iedere afdeling worden normen gesteld. S t ar t cahier s voor congres.

2.*

5.

6.

7.

/
V

8.

BRIE WEEKENDS: derde of vierde week September.
a» Kunstenaars. Aankondiging van een tentoonstelling welke in de maand

December (Kerstmis) georganiseerd wordt;bekenmaking jury hierover.
b. Middelbare Scholieren. Lezing over atomenenergie en de vrede*
c. MULO-schol i er en* Lezing over atomenenergie en de vrede.

Begin October; Organiseren van een Herman Gort er herdenking als ideolo-
gische achtergrond voor de vredesactie. Speciaal over Herman Gorter
als intelectaeel strijder voor de vrede. In de loop van September en
October staat allee in het t eten van de vredesactie. Studiegroepen.
Centrumbij eenkomst en i af d el ing s avond en en openbare discussieavonden
met buitenstaanders.

15 October: Landelijke Kader conferentie te Amsterdam. Bespreking resul-
taten van nadere gegevens. Laatste ronde voor* congres. De afdelingen
dienen dan eerste deel van lijst ent aak vervuld te hebben* Op deze da-
tum dienen plaatselijk en schoolsgewijs, congres comité's voor onder-
wij a en vrede gevormd te zijn. Estafettes naar het congres op scholen |
organiseren en populariseren. ' s> o-

sffisi^Ut****-*, - </«iA»<+»-t*- , !

12 en 13 November. Onderwij s-Vredescongres, Kraanaïïoisky Amsterdam.

10-15 November: Vermoedelijk tentoonstelling over leugens in de leer-
boeken, waar citaten met verhelderende tekeningen gebracht worden en
daarnaast de werkelijke toestand. Speciale aandacht hiervoor van com-
missie tegen leugens en de kunstenaars die het materiaal moeten leve-
ren.

la het Congres» Inzetten van actie voor abonné's, nieuwe leden en dona-
teurs. Dan goede mogelijkheden hiervoor. Deze actie wordt in Januari
afgesloten op een feestavond te Amsterdam, ter viering van ons twee-
jarig bestaan* De afdelingen bieden dan hun resultaten aan de organi-
satie aan.

In de Kerstvacantie, weekend van twee- tot vier dagen in Amsterdam,
waar OP5Jers uit het land bij Amsterdammers ondergebracht worden.
Gevarieerd programma tijdens deze dagen*

9. \2 Januari 1950. Werk comité en feestavond.

10. Pinksterkamp met enkele buitenlandse vrienden, door de afdeling en
centra uit te nodigen. Een eigen pro gamma wordt op gesteld. Denk hier
dus even over na en kom met concrete voorstellen en suggestie's naar
de organisatie-raadsvergadering op 6-en 7 Augustus te Amsterdam.



OPROiSP TOT EÏÏN .CONOHES OVKR OMÖSRMff JS, OORLOG EN VREDE.

Nog steeds is de internationale situatie dreigend. In bijna alle
landen concentreert men zijn aandacht en energie op de bewapening.
Het gehele leven is getrokken in de afeer van een komende oorlog
en deze sfeer he^ft niet nagelaten ook op het onderwijs een sterke
invloed uit te oefenen,

Steeds duidelijker en.veelvuldiger worden de verschijnselen, die
de jongeren op de verschillende onderwijsinstellingen vertrouwd
trachten te maken met de oorlog en hen er geestelijk op voorberei-
den. Wij zien hoe vooral bij het geschiedenis-onderwijs veel aan-
dacht besteed wordt aan gewapende conflicten, terwijl niets daar
tegenover staat, dat de Vredes-gëaindheid kan versterken.

De intensiteit, die de huidige oorlogsvoorbereiding en oorlogsvoe-
ring kenmerkt, heeft tot gevolg, dat ook hst onderwijs - als alle
sectoren van de maatschappij - niet onaangetast blijft.

Door de fabelachtige oorlogsbudgetten komt het onderwijs ernstig
in het gedrang. Van de verwezen!ijking der vernieuwingsgedachte,
die in en na de jongste oorlog tot in vele kringen doordrong en
zich een weg baande in de onderwijs-wereld, kan op deze manier geen
sprake zijn. Het aantal leerstoelen aan de Universiteiten kan niet
uitgebreid worden; er is te weinig geld voor wetenschappelijk on-
derzoek, er bestaat een nijpend gebrek aan schoolgebouwen en de
collegezalen kunnen de toevloed van studenten niet bergen. «

Het is ni«t mogelijk om goede salarissen te betalen aan het onder-
wi jaendpersoneel, zodat vele belangrijke krachten aan het onderwijs
onttrokken worden of nooit hun weg daartoe vinden.

Het onvermijdelijke gevolg van dit alles is, dat het peil van ons
Nederlandse onderwijs zakt en dat Nederland zijn vooraanstaande
positie op dit gebied verliest.

Wij ervaren in deze tijd, hoe de wetenschap, die de welvaart tot
een ongekende hoogte kan opvoeren, veelal in dienst wordt gesteld
van destructieve doeleinden,

Op allen, die bij het onderwijs betrokken zijn, rust in dit verband
een grote verantwoordelijkheid. Immers, het onderwijs heeft de taak
de jongeren te vormen. Om de vredesgedachte uit te dragen en te
versterken kan het een belangrijke rol vervullen. Het is dan ook
onze plicht ons gewicht in de, schaal van de vrede te werpen.

Met dit doel voor ogen hebben een aantal jongeren uit verschillende
takken van onderwijs het initiatief genomen tot het houden van een
congres over onderwijs, oorlog en vrede.

Op dit congres, dat gehouden zal worden begin November 1949 zullen
scholieren en leraren, studenten en hoogleraren, onderwijzers en
kunststuderenden tezamen en in afzonderlijke bijeenkomsten bespre-
ken hoever de geest van de oorlog reeds in het onderwijs is doorge-
drongen, welke ernstige schade het daardoor ondervindt en welke mo-
gelijkheden er zijn ora van het onderwijs een invloed ten-- goede uit
te laten gtajj. .

Wij roepen ieder op om dit congres naar zijn krachten te ondersteu-
nen en zijn instemming met dit initiatief te betuigen aan

Het Initiatief Comité.

B. Augustin Studente, H. Lankhorst
Dr. Th. Barendrecht R, de Laret Student
T, de Bordes Toneelschool P. Smulders Student
D». Koster Lerares J,y. Wolff
G. Kolkman Kunststuderende. Guido v. Suchtelen
F. Kuiper : Student,i
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D I E N S T G E H E I M

Congres "onderwijs en Vrede".

Onder verwijzing naar mijn aan U gericht schrijven dd.
29.9.1949 no. 69994, heb ik de eer Uwe Excellentie te berich-
ten dat, naar inmiddels bekend is geworden, het congres "Onder-
wijs en Vrede" op 18 en 13 November 1949 zal worden gehouden
in het Minerva-pavlljoen.te Imstei-dam,

O
Het Hoofd van de

BUITENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Z.lj» de Minister van
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen
t.a.v. de HoogEdGestr. Heer Mr, H,J» Scholvinck
•'•Qluur. van het Kabinet Mr» L, Einthoven,
te



21 September 49

van frogres
sieve Studerende Jeugd»

' Hiermede Jbeb ik de eer P»e Bxcellentie een afeehrift
van het "flnterprograaaa11 van de "Organisatie van Progres -
sieve Studerende Jeugd (0»P*S*J«) te doen toekomen*

Ik stel mij voor» ïï te al̂ fner tijd» voorzover zulle»
van belang blijkt te aijn» te berichten op «elke wijze uit-
voering ie gegeven aan de in dit programma geprojecteerde
activiteit*

O
HEf HOOFD VAH DB DIEBS3J

Mr.Ju*Bintfaoven*

Minister van Ctoderwijs,
ten en fetenacbappen,

(. Obef van het iabinet te <a~
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ITo*i 69163

ijl.« l

Gnd*t Congres*

III7n.3«

*s~<frav0ïiiiage 81» September 1949*

BIBBStffiBHEM,

Bijgaand aoge ik U een fotooopie doen toekomen van een
oproep tot eea congres over "Onderwijs, Oorlog ea frede», dat
df initiatief van de 0»P*S»J* d*d* 12 en 13 November a*s. «al
worden gehouden in Bet Minervâ paTiljoen te TJvrent»

Ik aal het seer op prijs stellen t.a.t. een verslag van
bedoeld congres van 7 te aogen ontvangen*

O
VAN DB DIEBST

Namens deze,

J. 5. Grab bandara*
Aan i
Be Heer Hoofdc«mE3isoari@ van
folitie tv A M S T E E B A «U



Verbinding : 19
C/2 no.894'49 OPSJ. Datum : 2-9-'49

Onderwerp Bestuursvergadering van de O.P.S.J.,afd.Utrecht
op 19-8-'49,4 te n huize van EEENDEBT CHEISÏ,geb.
te Utreohf/17-7-'13,Kwartelstraat no.23 bis te
Utrecht.

Berichtgever : betrouwbaar
Waardering bericht : idem

Aanvang 20.20 uur.
Aanwezig waren :
HAGEL, Alfred Leo,geb.te Zeist 30-8-'27

VI HIEUWVEEH, Johan,geb.te Utrecht 3-5-1930
—ÏLAHD, Pieter,geb.te Utrecht 13-7-1926

Op de laatste Organisatieraad vergadering is er o.m.
gesproken over het bestuur van de afdeling Utrecht en is
het plan geopperd om dit bestuur te splitsen in twee ge-
deelten, namelijk één. 4oor scholieren en één voor studenten.
In Amsterdam,dat nu een departement is geworden (zie sta-
tuten) zijn vier afdelingen,namelijk MULO.HBS,Kunststuderen-

en ds rest.
Als bestuur voor de scholieren stelde Hagel voor te nemen:

'Hans van MAB3H. geb.te Zuilen 28-4-1932,
l Hendrik Johan Willem Maria van BEEK,geb.te Utrecht 27-7-'30
iMargaretha Eugenie de MOL,geb.te Utrecht 17-8-1935,
Karel de MOL,geb.te Zuilen 5-4-1932 en hemzelf*

Het studentanbestuur eal dan bestaan uit :
\Cornelis de JAGEH,geb.te Den Burg 29-4-1921,Hagel,Hleuwveen
en Vreeland.Uitgezonderd Hagel zi jn het afgestudeerden.
Maar we hebben niets anders,merkte Hagel spijtig op.

Volgens Hagel was het voldoende als al deze mensen
vporlopig genegen waren in de besturen zitting te nemen.
De functies zullen later wel verdeeld worden.
(Hagel zit dus in beide besturen.Er zijn toch niet voldoen-
de krachten om de zaak drijvende te houden.Verb.19)

Daarna kwam het congres ter sprake,dat op 12 en 13
Hovember 1949 te Amsterdam gehouden *zal worden met als on-
derwerp : Onderwijs - Vrede.In Utrecht moet eveneens een
initiatief-comité opgericht'worden waarin mensen van di-
verse richtingen betrokken moeten worden.Amsterdam heeft
voorgesteld hierin ongeveer 12 man zitting te doen nemen.
Aangezien dit veel te veel is,moet hieruit een dagelijkse
leiding gevormd worden.Hagel zei tot tweemaal toe,dat hier-
in vooral vrijzinnig ohristelljken betrokken moeten worden.
Hij had een lijst met namen van gegadigden hiervoor opge-
maaktiDe volgende namen kwamen hierop voor :

ladimir,geb.te Utrecht 4-9-1926
"V SMIT, G-. ,chem. drs. ,Ber keistraat 110 te Utrecht

x * SMIT, me vrouw, lerares Sted.Gymn.te Utrecht.
A*TOLHOEK fdrs.H.A.
>OBLOM, Karel, geb.te Hijmegen 2-6-1924
/JBBUINSMA, Berend, geb.te Valthermond 16-1-1919
^lYOUHG, Edwar d, geb.te Bandoeng 23-4-1927
AflOHUIS, &., ten, Burg. v. Tuylfcade 120 te Zuilen
X'VISSEH, G. 0., Mgr. v. d, Weteringstraat 13 bis te Utrecht
X'TOP, me j. A.D. , studente wis-en natuurkunde te Utrecht,
AtdOEP^Johannes Jacobus,yan,geb.te Zuilen 8-7-1924
:\«DIJCK?Leendert Antonius, van, geb.te Eotterdam 13-8-1920

--nMÉfl
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^•GRIEP, Jacob Lourens,geb.te Den Haag 8-10-1920
>^STAM, Arthur,geb.te Kampen 14-12-1926,
*-*VELTMAN, Mies,wonende te Bilthoven,Palestrinalaan 3
.^HENT, Jacob,geb.te Zuid Scharwoude 13-1-1927
,*WAS1IAUX, Armand,geb.te Arnhem 26-5-1924,
P4PREUDENTHAL, Hans, ge b. t e Luckenwalde 17-9-1905,

x'iHBGER, wonende te Zeist
^KRAMER, Lucris Dekema Ebbo Johan,geb.te Vreeswijk 27-4-1889
*»LEBER, Job,wonende Waalstraat te Utrecht.

Dit, zijn hoofdzakelijk personen die op ,een studentenbij-
eenkomst van de Ö.P.3.J. te Utrecht hun instemming betuigd
hebben m e t d e doelstellingen van de p.P.S.J.
Prof.Freudenthaï werd door Nieuwveen en Vreeland afgeraden
in verband met de rede,die hij destijds in het Universiteits-
huis te Utrecht heeft gehouden en meer speciaal over hetgeen
hij over de vrede gezegd had,n.1.dat het weinig zin had om
weer over oorlogs-of vredeskanaen te praten.Hiertegen was toch
niets te doen.Dit onderwerp was over 20 jaren beter te bekijken
Op grond hiervan vond ook Nagel het beter Preudenthal er buiter
te laten.

Nagel deelde nog mede dat de bijdrage van de afd.Utrecht
voor het Vredescongres te Amsterdam is gesteld op J1.100.-

Bij de bespreking van het winterprogramma (zie bijlage)
merkte Nagel nog op,dat het voorstel van de estafettes af-

^komstig is van Peter Smulders,die hoogstwaarschijnlijk instruc-
teur wordt van de afdeling Utrecht.

De Organisatierastd heeft verder aan de afdeling Utrecht
de opdracht gegeven contact te zoeken met het conservatorium
aan de Lange Nieuwstraat no.2 te Utrecht.De afdeling Utrecht
voelde hier voorlopig niet veel voor.Als dit contact niet
spoedig lukt,zal men dit proberen af te schuiven op de aflde-
ling Amsterdam.

De afdeling Utrecht werd nog even onder de loupe genoman.
De studieresultaten van de O.P.S.J. leden te Utrecht zijn be-
droevend slecht .Hans van Maren en Johan Jfamme zi-io gezakt voor
hun eindexamen MULO,van Beek voor het einuexamen H.B.S./B.
Karel de Mol heeft de H.B.S. verlaten.

De afdeling Utrecht gevoelt het als een dringend^ behoef-
te om de huiswerkhulpactie,die tot nog toe niet heeft gewerkt,
weer op gang te brengen.Ongelukkigerwijze bestaat de afdeling
Utrecht hoofdzakelijk uit studenten en afgestudeerden van de
wis- en natuurkundige faculteit.Er moeten dus mensen aangetrok-
ktea worden,die les willen geven in boekhouden en talen.

Aan Boudewijn MINNAEHT,geb.te De Bilt 5-4-1931 (zoon van
prof.Minnaert),die inmiddels eindexamen Gymnasium heeft gedaanj
zal worden gevraagd of hij niet iemand weet voor het geven van
Grieks en Latijn.Deze vertelde echter dat hij in Amsterdam
ging wonen en niet aan een universiteit ging studeren.Hem is
toen het adres van Lucas de Jong opgegeven,zodat hij zich
te Amsterdam met de O.P.S.J. in verbinding kan stellen,

yf Nagel wilde ook de adressen weten van Hendrik Willem
•^Jacobus Volmuller,geb.te Utrecht 16-10-1911 en David van Arend,
-^geb.te Den Haag 3-3-1893.Deze personen zijn leraren aan de

Gem.H.B.S/A te Utrecht.Deze adressen zijn door van Beek
strekt.



O

roerde nog even het plan van ïjitske Ultzen,geb.te
Groningen 28-2-1928,aan.Zij wilde een protestvergadering
houden naar aanleiding van de veroordeling van Piet Langendijt
Volgens Nagel moest Tjitske Ultzen hiervoor zelf maar zorgen»
Hijzelf voelde er niets voor,daar de O.P.S.J. en het A.N.J.V.
te Utrecht toch in een hoek geslagen zijn.

' O v e r het A.N.J.V. zeide Nagel dat het landelijk "hart-
stikke belazerd" ging, maar dat Utrecht hierin nog we}, de kroor
spande.Christ had aan Nagel verteld dat de zolder van het
perceel Kwartelstraat no.23 bia, te Utrecht al in geen maanden
door het A,K.J.V. bezocht was/Hij merkte op dat hij het sterk
betwijfelde of kringen buiten het A.N.J.V. en de O .P.S.J.
zich wel iets van de veroordeling van iangendijk zouden aan*
trekken.!jitske Ultzen had voorgesteld de grote zaal van het
gebouw Tivoli te Utrecht voor een protestvergadering te
.Utrecht te huren.Dit vond zelfs Nagel wel heel erg belachelijk

Er werd nog opgemerkt dat het briefje van B.en W. te Utr.
aan de ouders van leerlingen van de middelbare scholen geen
goed had gedaan aan de O.P.S.J.Hagel beaamde dit.fWe hebben
een veel te grote bek gehad en men heeft doorgekregen dat er
achter die grote bek niets zit",aldus Nagel.De afdeling ütredi
moest zich dan ook maar wat koest houden en zich niet inlaten
met een protestvergadering.

De zolder van perceel Kwartelstraat staat practisch leeg
Nagel stelde voor hier nu huiswerkhulp te geven en er voor-

. taan te vergaderen.



D.IBNST6BHBIM

Verbinding: 19
A/2 no. 891'49 OPSJ

atifti: ••

iii
'-4

12 SEP. 1949

Onderwerp: Deelnemers OPSJ/Zoraerkamp te Lhee (Dwingelo).
Uw schrijven no. 67490 d. d. 51-8-49.

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven, betreffende
deelneming aan het Zomerkamp van de O.P.S.J., wordt ge-
rapporteerd:

De in dat schrijven genoemde J .v. d. Heuvel, N.de
en J. Dam zijn geen lidnvan de af d. Utrecht der

de bevolkingsregisters aan de
aan niet beschreven en zi.ln daar ook nj,fit
— TTr~p~ë"rcëeïH3Megracht 123 te Utrecht is een manufacturen-
winkel gevestigd, waarin of waarboven geen personen wonen,
terwijl perceel Kanaalstraat 35 reeds enige jaren door af-
braak is verdwenen. In perceel Domplein 15 of 15 bis te
Utrecht is geen persoon van de naam Dam inwonend of in-
wonend geweest.

Daar in de Bevolkingsregisters te Utrecht meerdere per-
sonen me t "voormelde namen zijn beschreven, is het zonder
opgave van ge boor t e dat a niet mogelijk nadere gegevens te
verstrekken, doch wel kan worden vastgesteld, dat j, e op-
gegeven adressen absoluut onjuist zijn.

7 September 1949.

SJT:

j



VEBTBOUWELIJK

Datum: 8-<Verbinding: 19
A/2 no. 919*49 OPSJ
Onderwerp:(Voorbereiding tot het O.P.S.J.-congj

Ite houden op 12 en 13-11-49.

Vo

JfSEP. I949

ACD/̂ T;

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

v

JOHAN NIEUWVEEN (3-5-30) antwoordde PETEB SMULDEBS op
zijn brief (zie bijlage) dat hij op 31-8-49 tussen 17.30
en 18 uur op zijn laboratorium te bereiken was. Peter
Smulders arriveerde daar na een gesprek te hebben gehad met

Dr. MARCEL GILLES JOZEF MINNAEBT (12-2-93), waarover
hij zeer enthousiast was. Op 18-9-49'zal Prof. Minnaert
n.l. te Amsterdam een^lezing houden voor genodigden, leraren,

^Hoogleraren, onderwijzers, enz., als inleiding tot het OPSJ-
congres op 12 en 13-11-49. Na deze inleidende lezing moet
dan uit de aanwezigen het definitieve initiatiefcomité
worden gevormd, met vele klinkende namen. Prof. Minnaert
had o.a. aan Peter Smulders nog de namen gegeven van
Dr. HENDBIK DE WAABD, geb. te Rotterdam 2-11-98, wonende
Oudenoord 85bis te Utrecht, lid Humanistisch Verbond,
leraar 1,0. Nederlands aan de HBS/A te Utrecht, en

Jgr. JOHANNES CHBISTIAAN'BBANDT CORSTIUS, geb. te Botterdam
3̂1-12-08, wonende A.v.Ostadelaan 147 te Utrecht, lid Huma-
nistisch Verbond, leraar Ned. Taal en Letteren aan het
Stedelijk Gymnasium te Utrecht.
Ook noemde Prof. Minnaert de naam van Prof. HANS PBEUDEN-
THAL, geb. te Luckenwalde 17-9-05, wonende Fr. Schubert-
straat 44 te Utrecht; deze zou door Prof. Minnaert zelf
bewerkt worden.

Gegevens betreffende enkele comité'-leden:
JJO KOSTEE is identiek met Dr. Koster, lerares aan het Ken-

nemer lyceum te Amsterdam,
adres: Dufaystraat 17, Amsterdam;
zij is tevens secretaresse van de Internationale
Vrijwillige Hulpdienst, vermeld in het V.W.O.-
orgaan "Wetenschap en Samenleving" No. 8 van
Augustus 1949, blz. 129.
Volgens Peter Smulders is zij geen communiste,
althans niet aangesloten bij de CPN; zij is wel

^ zeer links georiënteerd.
^JBEETIE AUGUSTIN - lid van de studentenvereniging "Perlcles"

te Amsterdam, communiste en studente te Amsterdam.
'̂ tGREET' KOLKMAN - is volgens Peter Smulders rechts georiën-

teerd en is kunststuderende te Amsterdam.
)(|B. LABET -zoon van de redacteur van "Het Schoolblad",orgaan

van de Ned. Onderwijzers Vereen.;
student te Amsterdam, zeer links georiënteerd.
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\n zekere

Vt H. LANKHOBST, lid van het Christelijk Nederlands Jongeren
1 Genootschap, heeft het initiatiefcomitl in

contact gebracht met Ds. STRIJD uit 's Her-
togenbosch, die zeer enthousiast is voor het
te houden congres.

PETER SMULDERS, actief communist, was in de oorlog op de
Koloniale Landbouwschool te Deventer, is nu
bij de boekhandel "Pegasus" te Amsterdam
werkzaam en studeert tevens aan de 7e facul-
teit te Amsterdam. Hij is gehuwd en heeft 1
dochtertje.
Adres: Vrolikstraat 313-11, Amsterdam.
Lid Dagelijkse Leiding O.P.S.J.

Om ca. 20.30 uur arriveerde ALFRED LEO NAGEL (30-8-27)
en besprak men de stand van zaken voor het a.s. congres.
Men was het erover eens dat men voor dit congres in geen
geval de naam O.P.S.J. kon gebruiken, om de mensen niet
af te schrikken zoals bij de vorige gelegenheid in 1948
te Amsterdam is gebeurd. Volgens Smulders mag het congres
geslaagd genoemd worden als men de mensen in beweging kan
krijgen. Verder deelde Smulders mede, dat bij eventuele
perscommuniqué's het dagblad "De Waarheid" bij monde van
OHAN FREDERIK WOLFF (14-3-27) kritiek op het congres zal
uitoefenen, zodat men niet zal vermoeden dat de GPN er
achter steekt. Volgens Smulders hield vanzelfsprekend
de C.P.N, wel degelijk de teugels stevig in handen.
t Verder deelde Smulders mede, dat PIETER VREELAND (15-7-

X»1926) gekozen was tot secretaris van het plaatselijk
initiatiefcomité te UtrechTi

t̂ -fLEENDBRT ANTONIUS VAN DIJCK, geb. te Rotterdam 13-8-20,
^'student in de chemie, wonende v. Humboldtstraat 1 bis te

Utrecht, is tot voorzitter gekozen.
Nagel heeft geen functie, daar hljte bekend staat als
OPSJ-er en als communist.

Bijlage: 1



TER VOORBEREIDING VAN

Gonqres „Onderwijs-Vrede"
• ^J l ' • • - . - . .--j/:-. -

SECRETARIAAT: P. SMULDERS. VROUKSTRAAT 313' AMSTERDAM

GEMEENTE GIRO: A 377S I.O.T. AUGUSTH FALCKSTRAAT l1 AMSTERDAM
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VEBTBQUWELIJK

Verb. 19
C/2 no 942*49 OPSJ
Bijlagen: 6

V Dat urn

Volqno.

Hierbij doe ik U een zestal foto's toekomen,
betreffende het OPSJ-congres, gehouden te
Amsterdam in December 1948 (zie rapport Verb.
19, G/2 ^14'49).













MIKI5TIRII TAN 's-Gravenhage, 31 October 1949
BINOTHLANDSI ZAEIN

n. a. v schr. van T: t recht 69795 z„ üo
>69795 Illd/h iT>

Bijl: twee '' V E R T R O U W E I IJ

Uw schrijven no.' C/2-942'49
dd. 14 September 1949

Ond.ï O.P.s.J. Gongrea

O

O

Hiermede moge ik U mijn dank betuigen voor de toezending
van de bij Uw terzijde genoemd schrijven ingesloten foto's.

Bij nadere beschouwing is dezerzijds twijfel gerezen omtrent
de gelijkenis van de op bijgaande foto's respectievelijk als no.
6 van links en no» 15 aangeduide Fred. Nffijjjg* Gaarne zal ik ver-
nemen of het nier inderdaad dezelfde persoon betreft, clan wel of
de nummering wellicht op een vergissing berust.

Ik zal het op prijs stellen bij Uw antwoord de foto's te mo-
gen terugontvangen»

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

..^« Crabbendam,

De Keer Hoofdcommissaris van Politie
te
ÜTHÜOBT.



VERTROUWELIJK

Verbinding: 19
C/2 no. 91S'49 OPSJ

Datum: 8-9-'

Vol

'12-SERI949-

Onderwerp: Vergadering van de Dagelijkse Leiding der
O.P.S.J. met enkele bestuursleden van de
afdelingen Utrecht en 't G-ooi op 2-9-49
te Amsterdam, Spuistraat 262.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

Aan deze vergadering ging het volgende vooraf:
Reeds eerder had de dagelijkse leiding van de O.P.S.J,

[het besluit genomen om KAREL DE MOL (geb. 5-4-32), die een
zeer slechte leerling aan de Gem. HBS/B aan de Catharijne-
singel te Utrecht was en die zijn studie danook heeft af-
gebroken en sindsdien zo goed als niets meer uitvoert, van
de lijst af te voeren. Op 1-9-49 vervoegde De Mol zich bij

C*J|PIETER VREELAND (13-7-26) met de vraag of er nu niets meer
voor hem te doen was daar hij zich verveelde. Vreeland
jheeft hem daarop-verwezen naar ALPRED LEO NAGEL (30-8-27).
%at mede bijdroeg tot het besluit van de D.L. der OPSJ is,
dat De Mol een zeer heftig communist is, al is hij door zijn
jeugdige leeftijd nog niet als lid bij de CPN aangesloten,
en ook te veel "8ectarisch"optreedt; twee eigenschappen die
men bij de O.P.S.J. niet goed kan gebruiken, ook al niet in
verband met het a.s. congres in November 1949.

l Op de vergadering (zie aanhef) waren aanwezig:
a) Uit Utrecht;

PIETER VREELAND,
ALFRED LEO NAGEL,
KAREL DE MOL,

tff HENDRIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK (geb. 27-7-30)
b) Uit Hilversum;

K l PETHA DE BOE'R, voorzitster OPSJ, af d. 't Gooi
c) Uit Bussum;

JAN VAN DEN BERG, werkend in Amsterdam en vroeger lid
van het ANJV.

d) Uit Amsterdam;
M LUCAS DE JONG"
<l ELSE MULDER
KI PETER SMULDERS
<J CATRIEN BULTJE,

lallen lid van de dagelijkse leiding van de O.P.S.J.
De dagelijkse leiding begreep niet wat De Mol bij het ge-

zelschap deed en na een discussie tussen Smulders en Nagel
werd aan De Mol duidelijk gemaakt, dat hij, nu hij niet meer
op school was, beter in het ANJV kon gaan werken. Hem werd
vervolgens verzocht het vertrek te verlaten, waarop De Mol
wegging.
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Als studentenbestuur voor Utrecht stelde Nagel voor:
KJCORNBLIS DE JAGEB, geb. te Den Burg 29-4-21,

PIETER VREELAND, en
JOHAN NIEUWVEEN, geb. 3-5-30.

Als schoolbestuur werd door Nagel voorgesteld:
p.J.W.M. VAN BEEK voornoemd en
ALFRED LEO NAGEL "
Daar JOB LBBER, wonende te Utrecht, nof*_geen lid van

de__0_JJLJiLjl. is en zijn vader wat bang is in verband met
zijn betrekking, werd besloten deze niet in het school-
bestuur op te nemen, doch voorlopig te plaatsen in het
plaatselijk initiatiefcomité te Utrecht voor het congres
dat in November a.s. zal worden gehouden.
Het bovenstaande werd eigenlijk niet besloten doch ge-

woon door de D.L. gedecreteerd.
De ledenvergadering voor de afd. Utrecht werd door de

D.L. vastgesteld op 12-9-49, te houden in perceel Kwar-
telatraat 23 bis te Utrecht.
Als agenda kwam het volgende naar voren:

De voorzitter zou openen en in algemene trekken het Win-
terwerk aangeven. Daarna spreekt iemand van de D.L, over
de comité-vorming in verband met het a.s, congres in No-
vember over Onderwijs, Oorlog en Vrede. Vervolgens zal
het afdelingsprogramma besproken worden en ook zal dan
de afdelingsbestuursverkiezing op "democratische" wijze
plaats vinden. (Als voorbeeld van deze democratische
verkiezing kan dienen, dat Nagel het bestuur reeds heeft
voorgesteld en Lucas de Jong zei: "Wie zullen we er in

l zetten?").
Als de afd. Utrecht het zelf betaalt komt er iemand om

over het Jeugdfestival, gehouden in Boedapest, te spreken,
Hoewel de toestand van de kas van de afd. Utrecht aller-
miserabelst is, moet dit in elk geval doorgaan.

De studentenafdeling van de OPSJ/Utrecht dient zich aan
te sluiten bij of contact te zoeken met de "Federatie van
Vooruitstrevende Studentenverenigingen"; dit ook in ver-
band met publicaties. De krant van de OPSJ, "Studiean
txijd" vindt de D.L. minder geschikt voor de studenten
n bovengenoemde federatie heeft een eigen krant waarin
lan gepubliceerd kan worden.
Verder staat nog op het afdelingsprogramma van Utrecht:

zeilen en roeien met de afd. "Het Gooi-Eemland" op 11-9-
1949 en verder nog een weekend van b.g, afdelingen in
Hollandse Rading in verband met de Gorter-herdenking.
Dit weekend zal geheel worden georganiseerd door de afd.
"Gooi-Eemland" op 22 en 23 October 1949.

De huiswerkhulpactie en de studiegroepen dienen ener-
giek aangepakt te worden. Voor de huiswerkhulpactie moet
een kleine vergoeding worden gevraagd daar men in Neder-
land nu eenmaal denkt, dat wat men gratis krijgt niet kan
deugen. Reductie voor minvermogenden is natuurlijk altijd
mogelijk.
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Voor wat "betreft de anti-oorlogspropaganda' kan /Worden
gemeld, dat SLSE MULDER hierin de taak van Lucas de Jong
heeft overgenomen, daar laatstgenoemde candidaatsexamen
Geneeskunde moet doen,

Einde der vergadering ten 22.45 uur.



Vol-,

19 SEP. 1949
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VERTROUWELIJK

Verbinding: 19 Datum: 1
C/2 no. 950'49 OPSJ
Onderwerp: Verslag vergadering Initiatiefcomité ter voor-

bereiding van het (OPSJ)-congres "Onderwijs en
Vrede",
gehouden op 6-9-49 ten huize van JO KOSTER,
Dufaystraat 17te Amsterdam.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

< r U

Aanvang der besprekingen ten 20.20 uur, einde ten 25.10 uur.
Aanwezig waren alle comité-leden (zie bijlage bij rapport

„C/2 -895'49 dd 2-9-49), uitgezonderd Frits Kuiper, die door
'veel werk niet kon verschijnen, ƒ"

Tegelijk met Peter Smulders arriveerde zegsman en achter-
eenvolgens kwamen nog:
Greet Kolkman, oud ca 19 jaar,
Henk Lankhorst, oud ca 35 jaar, gehuwd,
Top de Bordes, oud ca 23 jaar,
Bertha Augustin, een donker type, sprekend met enigszins
buitenlands accent, oud ca 22 jaar,
Bob de Laret, oud ca 20 jaar, en
G-uido van Suchtelen, zoon van de onlangs overleden schrijver
Van Suchtelen, oud ca 30 jaar.
Het was een zeer eigenaardig gezelschap, waar niemand

precies wist wat hij aan de anderen had.
Nogmaals kwam tot uitdrukking dat de namen OPSJ en CPN

.volstrekt niet genoemd mogen worden in verband met het con-
gres "Ondexwijs-Oorlog-Vrede". Vrijwel alle comitéleden
'weten danoofc niet dat het congres eigenlijk door de OPSJ
wordt georganiseerd; steeds wordt er met nadruk op gewezen
contact te zoeken met rechtse figuren (zie ook A/2 -919'49
dd 8-9-49). Zoals bekend, is de begroting voor het congres
vastgesteld op ƒ 2000, waarvan de OPSJ ƒ 1000 voor haar re-
kening neemt, doch dit mag niemand weten.
Officieel doet de OPSJ als organisatie dus niet aan dit

U congres mee. Johan Frederik Wolff (14-3-27) zal gematigde
"critiefc op het congres uitoefenen in "Be Waarheid"

De oproep van het initiatief comité' tot het congres ver-
meldt de naam Dr. Koster. Het is gebleken, dat hiermee Jo
Koster wordt bedoeld, die in het geheel geen doctorale graad
heeft; zij is lerares aan de Montessori-afdeling van het
Kennemer Lyceum te Amsterdam in het leervak Frans. De doctors
titel is een grapje van Peter Smulders, die dit wel goed vond
staan. Jo Koster had geprotesteerd, maar Peter Smulders wilde
de titel handhaven vanwege de propaganda.
Peter Smulders verontschuldigde de afwezigheid van JOHAN

FREDERTK WOLFF, door mede te delen dat hij met vacant ie
buiten de stad was. In werkelijkheid echter - doch dit mochte
de comitéleden niet weten - vertoeft Wolff nog steeds te
Boedapest op het Wereldjeugdfestival (14 tot 28 Aug.'49) en
het Wereldjeugdcongres (begin Sept,), welk laatste in tegen-
stelling tot het eerste slechts toegankelijk is voor mensen
(partijleden) die hiertoe zijn uitgenodigd.

/~en JOHAN PKBDEHIK WOLFF -2-
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Het bovenstaande werd door Peter Smulders, buiten de
overige eomitéleden om, in vertrouwen met berichtgever
besproken.

De vergadering van het initiatiefcomité werd voorgezeten
door JO KOSTER.
Allereerst werd de datum van de volgende vergadering

vastgesteld: 16-9-49 ten huize van BERTHA AUGUSTIN,
Falckstraat 1 te Amsterdam.

Behandeling der ingekomen stukken.
Peter Smulders las allerlei adhaesiebetuigingen voor,

o. a. van:
M. VAN AKEN, Diepenbrockstraat 25 te Haarlem,
Mevr. v.AHSRONGBN te Rotterdam,
Dr. ENGELS, leraar te Groningen,
S. DEKKER uit Winkel (NH),
G. VELD, Doopsgezind, gepensioneerd onderwijzer te A.dam,
Me j.Dr. BOLDINGH te Heemstede, werkzaam bij het Nijver-
heidsonderwijs,
YAAGS uit Geleen, bestuurder A.N.V.A. voor Limburg,
Dr. DB VLETTER uit Haarlem,
H. TAS uit Haarlem,
Ds A.H. DE JONG van de vereniging "Onderwijs buiten
schoolverband",
Ds. KRIJN STRIJD, ge b. 18-9-09» te 's Hertogenbosch wonende,
Ds. KAPER
COR INJA van de Doopsgezindenbond te Haarlem
TEDDE SCHURER van de "Heerenveense Koerier".
G. VELD had tevens medegedeeld, dat hij wel zitting wilde

nemen in het aanbevelingscomité voor het congres, maar
volgens Lanfchorst is deze onderwijzer nogal eigenwijs.
Hij werd dus afgestemd, mede omdat men zoekt naar "klin-
kende namen".
Dr, DE VLETTER had bij zijn adhaesie betuiging de bemer-

king gemaakt, dat hij dit deed onder de voorwaarde dat het
geen communistische activiteit zou zijn. "Die man kunnen
we gebruiken", repliceerde Smulders op het voorgelezene.
Opm. G.Veld was er bij gehaald door Cor Inja die hem

kende; Inja is weer bekend met Henk Lankhorst. Beiden
zijn aangesloten bij de vereniging "Principiële Dienst-
weigeraars" (P.D.W,). Lanfchorst gaf voorts blijk een zeer
rechtzinnig man te zijn, vroeger lid van de Christelijk
Democrstische Unie en nu lid van "Kerk en Vrede", "Militia
Christi" eja' "(b» de Waagschaal".

/s&sïw* \
Vervolgens werden nieuwe adressen gecreëerd die moesten

worden aangeschreven, t.w.:
LUCRIS DEKBMA EBBO JOHAM KRAMER, geb. 27-4-89,
HENDRIK WILLEM JACOBUS VOLMÜLLER, geb. 16-10-11 en
DAVID VAN AREND, geb. 3-3-93,
allen leraar te Utrecht,
v.d. SLUIS, secretaris van de Land. Onderwijzersvereniging,
Prof.Dr. PRESSER, hoogleraar te Amsterdam aan de 7e facul-
teit. (Peter Smulders vroeg of het wel gewenst was Dr.
Presser naar voren te halen, daar deze nogal links georiën-

-3- '
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teerd is. De vergadering zag overigens dit bezwaar niet).
Henk Lankhorst deelde voorts mede dat Ds. Strijd en Ds

Kaper "beiden als zeer radicaal en links georiënteerd be-
kend staan en vond het daarom beter Dr. GUMING- uit Am-
sterdam te polsen voor het aanbevelingseomite'.
Verder wilde men KEES BOEKB uit Bilthoven aanschrijven.
Ook werden nog enige kunstenaars genoemd en wel:

HETTY BECK,
LOUIS SAALBOSN,
ANNA VAN GOGH-ZAULBACH.
Lankhorst had er voorts bezwaar tegen dat een der con-

gresdagen op Zondag viel, daar dit veel mensen zou af-
schrikken; hieraan was echter niets te veranderen.
Het voorlopig programma werd vervolgens als volgt samen-

gesteld: 3 hoofdlezingen,
1. Prof.Dr. M.G.J. Minnaert: voor de Universiteit,
2. idem voor het middelbaar onderwijs,
3. event. Dr. Boldingh voor geschiedenis.
Deze lezingen zouden plaats vinden op Zaterdagmiddag en
-avond, 12 Nov. 1949. , .
Op Zondagmorgen d.a.v. zouden de sectievergaderingen plaats
vinden om detailpunten te bespreken. De Zondagmiddag zou
worden vrijgehouden voor discussies.
Het was de bedoeling van deze vergadering om reeds een

aanvang te maken met het opstellen van discussiemateriaal,
doch hier is men niet aan toe gekomen.
Wat het financiële gedeelte betreft deelde B. Augustin

mede dat tot nu toe / 40 was binnen gekomen.



B 69994 TTI-h 2
o £9 September 49

een foto-ooplé

Congres "Onderwies en
Vrede".

G E H E I M

n.a.v schr. van Utrecht 69994 Co
69163

In aansluiting op het gestelde in punt 5 van de bijlage,
behorende bij mijn aan U gericht schrijven no. 69163 dd. 21.9.
1949, waarnaar-ik kortheidshalve moge verwijzen, heb ik de
eer uwe Excellentie hierbij een fotografische copie aan te
bieden van een op dit congres betrekking hebbende oproep.

•y

Ingekomen mededelingen wijzen er op dat de init iat ief-neem-
ster, de "Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd", niets
ongedaan wil laten om de ware - communistische - opzet van
het congres te beuantelen en voor te stellen als een manifes-
tatie waaraan geen politiek streven ten grondslag ligt.

In overeenstemming hiermede is het voornemen van de
O.P.S.J. om haar naam niet aan de organisatie van het congres
te verbinden.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

€

Mr. Dr. iT. Hazenberg

S«E. de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
;.a.v. de HoogEdGestr. Heer Mr. H.J. Schölvinck
ühef van het Kabinet
be
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Betreft: H.v.PAPEK
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iliohtingendiefistf
HOOFDCQMMISSARIAAT

ZEEB GEHEIM

VAN POLITIE
UTRECHT

48
UTRECHT,. den* U 19 48

Bijlagen;

Bericht op schrijven ATo.

Onderwerp: Q • j?.«JJLlJ *

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen:
a. een rapport betreffende een bestuursvergadering

van de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd (0-éP*SrJ.)t gehouden op 5-6-48;

b. een afschrift van het Ontwerp Urgentieprogramma
van de O.P.S*J.;

e. een exemplaar van het blad "De Poort" (1e J g no.
5) van meergenoemde organisatie.

De Hoofdcommissaris van Politie,
> O-

Aan de; Iföer Soofd van de
Qenirale Veiligheidsdienst.,
«lavastraat 68,
's\ r a v e n h a ge.

O.



IÏÏLICHTINGSÜTDIENST
UTRECHT

ZEEE GEHEIM

C/2 no. 418'48

E A P P O E T.

Verslag Bestuursvergadering van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd op Zaterdagavond, 5
Juni 1948 aan het adres Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht,
ten huize van ILJA DE MOL.

», i Aanwezig waren:
/~|A.L. NAGEL, student wis- en natuurkunde, wonende Slotlaan

1 a te Zeist?
X*Mej. VAN DE BEEKHOF (nadere gegevens onbekend);
^IKAEEL DE MOL $bij genaamd ILJA), geboren te Zuilen 5-4-32,

wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.
Besloten werd:

Het houden van een openbare vergadering op 24 Juni -48
aan het adres Kwartelstraat 23 Bis te Utrecht.

perceel wordt bewoond door: LEENDEET CHEÜST, ge boten
te Utrecht 17-7-13, van beroep geredschapmaker, aangeslo-
ten bij C.P.N, en E.V.C.
Voor deze vergadering, welke in de "Waarheid" zal worden
aangekondigd, komt een spreker uit Amsterdam,

bLfMej. VAN DE BEEKHOF te benoemen tot cultureel werkster.
•Omtrent dit werk wordt zij geïnstrueerd door CLAAETJE

'~*de JONG uit Amsterdam (nadere gegevens onbekend).

Het Landelijk Congres van de O.P.S.J. vindt in de
maand September doorgang (zie ook rapport C/2 358*48
d. d. 15-5-48 blz. 2 „8e alinea) .

Er zal deze zomer in Joego-Slaviè* een "kamp" worden
gehouden. Alleen de 10 beste werkers van de O.P.S.J .
mogen hieraan deelnemen. Verdere bijzonderheden zijn nog
niet

Utrecht, 7 Juni 1948.



GEWEST AMS1SEDAM Blaricum 22 Juni 1<U8DISi'HICT AMS13KDAM iUancum,^ üuni 1940.
GROSP BLARICUM. '

„ ----- .— - —
No.ll/'48 G E H E I M . •

ïer voldoening -aan Uw onderschrift
dd.9 Juni 1948 tfo.159 «GBHEri PEH§Oüte,IJK,heb ik de eer
UWe Ie delges* r enge rbeleefd het navolgende te rapporteren:

Uit het i-tigestelde onderzoek:, als be-
doeld in Uw aangehaald onder schrift, is niet gebleken dat
er gedurende de Paasdagen te Kortenhoef "een. "Paaskamp"
zou zijn gehouden door de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd(O.P.S.J. ).

• • Gedurende de Paasdagen waren het allej
dividuele- trekkers die de Jeugdherberg de "Karekiet"

bezochten.
Ook uit andere omstandigheden is niet

;>LeJken dat er te Kortenhoef een"Paaskamp" is gehouden
r de "0. P. S. J. "voornoemd.

ft'el is in het tijdvak van 2
^nril 194*3 mApT. jpnnpmr ip Jeugdherbejpg 'te Kortenhoef be-
zocht doo r_d e_....'! Ü *£-»- S-.̂ h4-'

Deze Organisatie stond onder leiding
\van:
\K de VRIES,
l ' imfFu^Tm IL^J in j Hl ~~~—TrTT^ÏJ"'"'*'

'geboren J>~L Januari 1929(geboorteplaats onbekend)van be-
roep leerling op de "'M.ï.S.",wonende te Amsterdam,lucel-
lenstrast Ho.65.

In totaal bestond de "O.P.3.J.Mgadu-
rende het verblijf in die Jeugdherberg van 2 t/mT4 April
j.l. uit^22 mannelijke en 18 vrouwe* 11 jk-p ppj-r-Hpnen,
deels studenteen),leeftijd variërende tussen 16 en 20
jaar. - • •

Er is tijdens het verblijf in genoem-
de Jeugdherberg door één der deelnemers (naam onbekend)
een inleiding gehouden over het onderwerp: r tmuziek,jeugd
en gemeenschap."Over politiek werd niet gesproken.Er
werd een gemeenschappelijke maaltijd gehouden,waarbij
de zaal van dewÏTeugdherbergn enigszins,vooraf,was ver-
sperd.

Voornoemde leider de Vries,wilde nog
wel een "Paaskamp"houden c.q.Paaskampvuur.

De "moeder"van de Jeugdherberg stond
dat niet toe.

ook lag het in het voornemen van de
Vries voornoemd,hij gaf dat te kennen,om tijdens het;
verblijf in de Jeugdherberg,over "politiek"te spreken.

Het spreken over " pol i | i e k" we r d e ven-
yens door de"moeder"van de Jeugdherberg niet toegestaan,

Voor zover bekend,is er dan ook in
gezamenlijk verband,niet over politiek gesprokenxin ge-
noemde Jeugdherberg.

Uit het onderzoek is verder niet ge-
bleken dat de MO.P.S.J ."op een andere plaats buiten de
Jeugdherberg te Kortenhoef,een gezamelijke bespreking
heeft gehouden met een al of niet politieke strekking.

Waarvan naar waarheid is opgemaakt
dit rapport,gesloten en getekend te Blaricum op 22 Juni

Opperwachtmeester
v o u - u . u ~\ o ~r\ r\.

* Hi^politi. 19*8" . De

e Amsterdam. . _—- -



Gewest Amsterdam der Rijkspolitie.
Commandant District Amsterdam..'

lïo. 159/111.
Geheim ̂  persoonlijk.

, ..- n 'f L ' J. \, v ^ < vv

.G'ö2,ien en in .enkelvoud doorgezonden aan het Hoofd CVD,
'•t'a 'Is'~ÏÏage, ".siijLl^s In'/amt^po^d op; schrijven dd. 8 Juni

le$i Jcr,iS49_£^f,SftheimA betreffende Paaskamp O.ï.S.J .
K,o:rtje nhQe'f,.
: , , c , : - • : Amsterdam, %Z Juni 1948,
- : j- A••• ; . . . • > A« jP^rigereHd Officier van

i ;Di s"ifcr:iet s ^
H.A.van Steenis,

Off.toegev. (
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5 09 '48

GEHEIM

12 J U l l 19 48

Bijlagen;

Bericht op schrijven No.-

van

Onderwerp:

Vobnc,

14 JUU1948'

'Hierbi j doe ik U afschrift toekomen
van een tweetal circulaires van de Organisatie
voor Progressieve Jeugd, betreffende het door
haar georganiseerde zomerkamp te Lemele (O) .

ïen vervolge op hetgeen dezerzijds
, werd Medegedeeld omtrent eventuele deelname van

0.P.S.J.-leden aan een kaap in Joego-SlaTtfLê" (zie
rapportC/2 no 418'48 dd 7-6-48), kan thans wor-
den medegedeeld,dat zulks niet zal doorgaan in
verband met d-e politieke toestand aldaar.

'e Wnd.Hoofdcommissaris van Politie.

(A.W. Brandt).

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
' s G- r a v e n h a g e.

v



A f s c h r i f t

ORGANISATIE VOOR PROGRESSIEVE STÏÏUBREUDE JEÏÏ&D

Afdeling Kampcommissie .

L. S.

Uw zoon of dochter gaat wellicht naar het Zone r kaap
van de O. P. S. J. In dat zomerkamp wordt gezwommen, doch
uitsluitend door mensen, die daarvoor toestemming hebben.
Het water is vrij ondiep, zodat het vrijwel uitsluitend gaat
oa mensen, die om gezondheidsredenen niet mogen zwemmen.
Vult U zo vlug mogelijk onderstaand strookje in en stuurt
U het op naar Sylyia Slayter, Oosteinde 26 Amsterdam ?
Ouders van AmstreTClatise leden kunnen het ook inleveren op
de ouderavond van 5 Juli a. 3.
Als het strookje niet teruggestuurd wordt, beschouwen we
dit als een zwemverbod. Brengt Uw zoon of dochter dus
niet in ongelegenheid door dit geval te vergeten.

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

Handtekening



A f s c h u i f t

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

Vrienden, vol verwachting klopt ons hart.... Het ia een oud Sin-
terklaasliedje, maar we hebben ef wel eens aan gedacht, toefde
eerste voorbereidingen voor het kaap achter de rug waren en we
voorlopig niets anders konden gaan doen dan onze handen, op onze
buiken leggen en op deelneners wachten. Maar onze harten hebben
niet voor niets geklopt: de deelnemers zijn gekomen! Het aantal
dat we verwacht hadden, is er, maar nog steeds is er plaats voor
enkele tientallen mensen, Je kunt je dus nog opgeven, naar van nu
af niet aeer aan je afdeling, doch uitsluitend aan Sylvia Sluyter.
Oosteinde 26 Aast e r dan. Stuur een postwissel en s ch'f 1 3 f " acnt er op
het strookje je leeftijd, je geslacht en welk bedrag je totaal
wenst te betale'n (f17,50, f20,- of f22,50). Bij inschrijving aoet
je tenminste f2,50 betalen.
Hieronder volgen dan alle bijzonderheden, die je moet kennen!
Wat je mee moet nemen;
De ke ns Je hebt er zeker twe-e nodig. Naai er een slaapzak

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

Toiletgerei je weet zelf wel wat je nodig hsJbt. Neem zo mogelijk
twee handdoeken mee. Dit is echter niet noodzakelijk.

pyama als je er een hebt.
Extra sokken Hard nodig als er regenachtig weer is. Neem even-

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

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

Regenjas Neem geen witte mee als je een andere hebt.
Tr ui of iets anders warias. Beslist noodzakelijk.
Zwempak.
Gymp 3 e»; of zo iets. Erg makkelijk maar niet nodig.
Zakdoeken^ Sommigen worden in een kamp subiet verkouden.

\r en potlood . Je zult wel zien waarvoor.
" Geld In de eerste plaats natuurlijk het fcampgeld dat je

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

Verder allerlei nuttige zaken als muz ie kins t r urne nt e n*
fototoestellen, verrekijkers, voetballen, flora's,
zaklantaarns, reserve brillen, enz.

Tot slot Het drama van de bonnen. Je moet meenemen:
In bonnen In natura""

van de bon 300 ""g ïb te r
3 ons vlees 400 gr. suiker
1 ons kaas cacao (naar vermogen)
400gr.koek(vermicellibon) thee
4 broden (liefst meer) broodbeleg(bv. appelmoe s)

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

-2-
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Heisgelegenheid.

Amsterdam

Haarlem

Zaanstreek'

Zaterdagochtend 17 Juli om 8 uur bij de Zwolse boot
.achter het Centraalstation. Om precies te zijn: De

/^j/ji///*'*Ruyterkade, steiger 8.
a™ Vertrekt met de trein van 7.55 uit Haarlem en komt

^ylJ>ook naar de Zwolse boot.
"^.jullie neemt de trein van 7.20 en stapt in Uitgeest
-,*»rover. In Amsterdam naar de boot.

:Wormerveer 7.38, Zaandam

Den

Amersfoor

Hilversum
Rotterdam

Groningen

Gaat met de volgende
7.48. Ook naar de boot.
Jullie trein vertrekt om 7.13 naar Amsterdam. Daar

l„ ga je natuurlijk ook naar de boot.
«*" Vertrekt net de trein van 7.00 naar Amsterdam en

gaat naar de boot.
Pakt om 7.18 deaelfde trein als Amersfoort.
Gaat met de trein naar Lemele. Vertrek Maasstation
11.29. In Utrecht overstappen op de trein van 12.44

t naar Amersfoort. Nogmaals overstappen op de trein
van 13.12 naar Zwolle. Je komt in Zwolle aan om 14.11
en zoekt daar Big Knaapje van de kampcommissie op, die
je verder bre n g ' l T ' '
Gaat natuurlijk ook niet met de boot. Jullie vertrekt
om 12.38 en komt om 14.25 in Zwolle aan, waar je
eveneens Eie Knaack opzoekt. Kan je haar niet vinden,
de bus naar Ommen gaat om 14.30.
Vertrekt om 14.42 en stapt in Mariënberg over op de
trein van 15.26 naar Ommen. Ze komen om 15.39 in
Ommen aan waar ze de bus van 16.00 naar lemele vinden.

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

Preek.

Almelo

A a n
Je. bent natuurlijk als kampgast aangenomen. Je betaalt zelf op de
heenweg de reis van naar en op de terugweg
van naar Hiervoor krijg je een korting
van fl op je reisgeld. Je hebt al betaald fl en zult be-
talen fl,..., zodat je in het kamp nog moet betalen fl.....
Gesnopen? Als je er het niet mee eens bent neem dan tooh dit bedrag
mee en je kunt in het kamp zelf je bezwaren vertellen.
Onthoud verder het nummer Hieronder sta je geregistreerd
en vele dingen in het kamp zullen vlotter verlopen als je je nummer
ke nt.
Schrijf ook als de bliksem naar Sylvia, als je niet met een grote
ploeg meegaat. Doe je dat niet, dan kunnen we je geen restitutie
van reisgeld geven.
Heb je je wel opgegeven, maar ia deze strook niet ingevuld, schrijf
dan vlug naar Sylvia. Vermeld nog eens alle gegevens ook hoeveel je
al betaald hebt. Heb je nog geen f .2,50 gestort, dan sta je nog
niet ingeschreven.



1-3 September 8,

B 4Q791

Ille IIIc .3 n.a.v. schr van Utrecht,
no 40791

Oft3?*S* J «-zomerkamp G E H E I M

Onder verwijzing naar het U deaeraijds toegeaonden overaioht
no 7, waarin omtrent de Organisatie* van Progressieve jïtuderende
Jeugd mededelingen werden verstrekt» heb""ik de eer TT mede te delen,
"Jat blijkens een door deae organisatie uitgegeven circulaire in-
zake de or/*anisatie van het 0«P*S,Jj>-aomerkamp te Lemele (0), dd» 16
Juli 11. deelnemers afkomstig uit UW gemeente aldaar werden ver-
wacht*

In verband met het vorenstaande moge ik U verzoeken jaij te
wallen doen berichten in hoeverre in Uw gemeente activiteit<van
c e O.P.S.f* merkbaar ia, in «elk &eval JLk gaarne daaromtrent aal
worden ingelicht, benevens omtrent de politieke antecedenten, de
volledige personalia en de mogelijke functies van de daarbij op de
voorgrond tredende personen» eventueel tevens van hun ouders of
veraorger», ao deae te Uwent woonachtig zijn»

Voorts aal ik het op prijs stellen - indien het orgaan wBe
Poort" ook te üwent verspreid mocht wotden - in het beait te wor-
den gesteld van de nummers 1 tot en met 4*

Het Hoofd van de
CMÏHAÜB VEILKJHBIBSBIESSS

namens dezei

L. L. van Laere,

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te

T) ; J,l* l'l-

A l-'" '"•l'ï

ff 'l



13 September 8*

B 407f» ' ' '. IH. .

ITIe IIIc 3 - n.a.v. schr. van Utrechf
no 40791

S B

Onder verwiĵ in̂  -naar het ü deserssljds toegezonden
aicht no 7» waarin oatrent d» jgrganisatie van Progressieve
Studerend* Jeugd me dedelinr*en werden verstrekt"7 heb ik d* «er
u stede te dê*len» dat blijkens een door deae organisatie uitge-
geven ciroulaire inzake de organisatie van het Q.ï̂ S.JV-soraer-
kamp te Lemele (O)» dd. 16 Juli 1*1* deelnemers afkomstig uit
de Zaanstreek aldaar werden verwacht*

In verl»and met het ror«n«t«ande mo^e ik TJ veraoeken mij te
willem doen berichten in ho«**3fra iii Uw district activiteit Taa
de 0*I'»S» J. merkbaar is, in w«lk /sjeval ik gaarne daetromtrent aal
worden ingelicht, benevens omtrent de politieke antecedenten, de
volledige personalia en de 00 gelijke functies van de daarbij op
d« voorgrond tredende personen, eventueel tevens van hun ouders
of versorgers, zo deze in Wt öisfrict woonachtig zijn. J

Toorts «al ik het op frijs stellen «* indien het orgaan
in Uw ressort vjerspreid jaocht worden - in het beait

te worden gesteld van de numiBers 1 tot en net 4*

Het Koof d van, de
AÏiB VBIiïöHl
namens den«s'

j?

i» L. van Laere.

Aan de Heer Districtscommandant
der Eiükspeliti»
van der fijyerŝ raat 8



13 September 8*

B' 40791 • . . • "§§ .... ...
Illè IIIc 3 • n.a.v. sctir. van Utrecht,

|L8. H B. I M,

üfJGEBOEKT

Onder verwijzing naar Het ïï deaersijds toegezonden overaieht
no 7, waarin omtrent de. Organisatie van JJrogressieve Stu de -rende
Jeugd mededelingen wedden verstrekt, helT"ik de eer tT lede te delen,
Hat blijkene een door deae oi-ganadLsifctie uitgegeven cireulatre in-*
zake de organisatie van het 0.?.8*J.-aomerto&Etp te Lemele (O), dd«
16 Juli 11* deelnemers afkomstig uit tl» gemeente aldaar werden
verwacht. ' •.

, In verband met het vorenstaande 319ge ik 8 veraoeken «ij te
willen doen feerialiten in tóoeverre in ÏJW gemeente activiteit van
de Ö.P«S*<f» merkbaar is, in welk geval ik gaarne daaromtrent aal
worden ingelieht, benevensTde politieke antecedenten» de volledil̂ »
personalia en de mogelijke functies van de daarbij op de voorgrond
tredende personen» eventueel tevens van hun ouders of veraorger»,
ao deae te üwent woonachtig

gal ik net op prijs stellen - indien het orgaan
Poort" ook te Uwent verspreid mocht «rördea * in bet beait te
den gesteld van de nummere 1 tot en met 4*

let Hoofö van de
CBHTEALE 7EILICÏHBIDSDIEHST

a«. namens dezes

van Laere.

Aan de Heer
Commiaaarie van folitle
\è ' ' . • ,
AIMBLQ,

a r



13 September

XXX
XXX

Ille lllc 3 n.a.v. schr. van Utrecht,
no 40791

O«P»S.J»-zomerkamp E H E I 1.

fGEBOEKT

Onder verwijzing naar bet ü deaerzijds toegezonden overaicht
no 7» waarin omtrent.de organisatie van Progressieve Stuèerend»
Jeugd Mededelingen werden verstrekt» heb'~ik de eer U mede, te> delen,
"3fat blijkens een door deae organisatie uitgegeven circulair» in-
zake de organisatie van net 0.r»S»J»-3Omerkamp te Lemele (O), dd»
16 Juli 1«1* d««lnemers afkomstig iiit !3* gemeente aldaar Berden ver-
wacht*

In verband met &et vorenstaande mo'ge ik ïï verzoeken mij *•
willen doen berichten in hoeverre in Wt gemeente activiteit va» de
0*f»S»«T» merkbaar is» in welk ^eval ik gaarne daaromtrent zal
worden ingelicht, benevens omtrent de politieke antecedenten, de
volledige personalia en de mogelijke functies van de daarbij op
de voorgrond tredende persone», eventueel tevens van hun ouders
of verzorgers» zo de^e te Uwent woonachtig zijn*

Toorts aai ik het op prijs stellen - indien het orgaan "Be
Itoort* ook te öw«iit verspreid mocht worden - in het bezit te
worden gesteld van de nummers 1 tot en met 4«

' Het Hoofd van de
CMÏSALE

namens dezej

L.L. van Laere.

Aan do Heer
Corpschef van Politie
te



11 September 8*

B 49791 SS ..
TTTQ TTTO •* • n.a.v. sohr. van Utrecht,
IITe IIIC 3 —-^ no 40791

0*1**S*tr*~&o!3erlaamp l———"-̂ ** &JB. H S I M»

fhider verwijzing naar Het U dezerzijds toegezonden overzicht
no 7t waarin omtrent de ̂ Organisatie van jhrogreesieve £>tttderend«
Jeugd (0*3?.S*«T») enige mededelingen wsrdlTn verntrekt»~'"heb ik &e
"eer W te berichten» flat als ö®rres|óndentieadrea voor deelnemers
aas nat Q»]?*S»«ÏV-*kamp te Leaele (O) werö opgegeven» j»

te

Ik mojp?e IJ verzoeken mij wel ia kennis te doen stellen met d«
volledige personalia, politieke oriëntering en veröer van belaag
ziende gegevens van bovengenoemd»* waarbij ik het op pri^s stel
- indien mtgelljk - tevens te vernemen» wat U omtrent dit zomerw
kamp, dat van t 7-24 J&li werd gekouden bekend is of bij onderaoek
bekend moest woröen.»

Hoofd van de
imSHEI

£namens deset

L»I* van Laere*

Aan de Heer Mstrictecoiaaiandant
der Hijkapdliti*



.lichtingendiens t
OOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

r 514 '48

ZEEB GEHEIM

UTRECHT, den 14 J u l i 19 48

Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

van

Ondetwerp:

Volgno.

16 JUU1948

Hierbij doe ik U het verslag toekomen
van een bestuursvergadering van de Organisatie
voor Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.),
gehouden op 13-7-43 te Utrecht aan het adres
Bandoengstraat 24 bis a. Ik moge U naar de in-
houd van dit verslag verwijzen.

Wnd.Hoofdcommissaris van Politie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's G- r a v e n h a g e.



INLICHTINGENDIENST
UTBECHT

ZEER GEHEIM

C/2 no. 5H '48

HJLJMPJOL!

Bestuursvergadering van de Organisatie voor
Progressieve Studerende Jeugd ( O . P . S . J . ) , gehouden op 13
Juli 1948 ten huize van Ilja de Mol. Bandoengstraat 24 bis a
te Utrecht. *

C

Aanwezig waren: X >
EL DE MOL (bijgenaamd ILJA), geboren te Zuilen 5-4-1932,

wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht en
A.L . NAGEL, student wis-en natuurkunde, wonende Slotlaan
"1 Cl "t* Q 7 JU T Q 4" v D ~^?3_-2 <?ICI U C £J v> _L O U *^ ƒ

ARMAND WASTIAUX, geboren 25-6-24 te Arnhem, wonende te
nhem, Parkstraat 43, studieadres Rijnlaan 141 bis te

trecht, student wis-en natuurkunde, Franse nationaliteit,
is geen lid van de O.P.S.J . en kan dit niet worden, daar
ij bang is de Vreemdelingenpolitie op zijn dak te krijgen,
ij werkt echter wel voor de O.P.S.J.

(vp P en 3 nn-hnhar a r p f . is er een conferentie te Amster-
iam; waar in Amsterdam is nog niet bekend. Als vooroerei*- A

*—Jttrig hiertoe moet hier in Utrecht een propagandaavond wor-
len gehouden, welke is vastgesteld op 14 September a.s.
Hiervoor wil Ilja de Mol een zaaltje huren en geen gebruik
naken van de zolder in de Kwartelstraat. (Hiermee wordt

^•bedoeld de zolder van perceel Kwartelstraat 23 bis te
^'Utrecht, bewoond door LEjmffiRT__CHRI_ST, geboren 17-7-13 te

Utrecht, gereedschapmaker7 lid~~G7T._N.' e n E. V^C..) De reden
hiervan zou zijn dat hij geheel~"TölT wil sTaarT'van het
A . N . J . V . en wel om propagandistische redenen. Op deze avond
zou een lid van het Hoofdbestuur uit Amsterdam moeten komen
om over het urgent ieprpgramma te praten. De bespreking zou
worden afgewisseld met gramofoonmuziek. Verder wordt er
nog een discussie over het urgentieprogramma aan verbinden.
Nagel stelde voor, om vó*ór die avond nog eens bij elkaar
te komen om over het urgentieprogramma te praten ten einde
vooral goed beslagen ten ijs te komen. Dit is vastgesteld
op 13 Augustus a.s. ten huize van Ilja de Mol. Voor deze
propagandaavond zou Ilja de Mol ook nog convocaties sturen
aan verschillende mensen, ran wie hij verwachtte dat zij
voor de O.P.S.J . belangstelling zouden hebben. Ilja zou
reclameplaten tekenen om te worden opgehangen in scholen
en laboratoria.

Ilja wilde vóór het congres in October te Amsterdam
bereiken, dat de afdeling Utrecht zou bestaan uit 25 leden,
10 donateurs en 40 abonné's op "De Poort".

Voor de conferentie te Amsterdam z i jn gelden nodig die
door de afdelingen verzameld moeten worden. Ieder lid krijgt
een lijst waarop hij ten minste één gulden moet verzamelen.
Üeze gulden moet aan het hoofdbestuur worden afgedragen.
Is het ingezamelde bedrag meer dan één gulden per lijst,
dan komt dit meerdere ten goede aan de afdelingen. Verder
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wordt aan de ouders van de leden van de O. P. S. J. een giro-
biljet gestuurd, waarop deze dan een bedrag kunnen invullen;
dit geldt voor alle afdelingen.
Folders zullen worden verkocht, waarbij dan gratis het

urgentieprogramma wordt verstrekt. Dit moet klaar zijn vddr
de propagandaactie te Utrecht, dus voor H September a. s.;
ook dit geldt voor alle afdelingen. Voor de toegang tot het
congres te Amsterdam zullen ook kaarten worden verkocht.

3TUDENTENWEHK.

Ilja vestigde nog eens de aandacht op de bedoeling, dat
de studenten het kader zullen vormen voor de O. P. S, J, en niet
de meerderheid van de leden zullen uitmaken.
Als begin van de actie onder de studenten komt er in

September en October in "Sol lustitiae" en in verschillende
schoolbladen propagandistische artikelen over de O, P, S. J.

t Nagel wil voor het studentenwerk _ aanzcie-kftji: FEE PEE IK WILLEM
/IDEWETZE, geboren te Bussum 29-6-24, geen godsdienst, stucfënt ,

wöTTeTïcle Jansdam 5 bis a te Utrecht, physisch candidaat.
IVerder werdan nog de namen genoemd van EVA BLOM geb. VAN

N , Y ST OLK en<VOSWINKEL. ''Nagel""steI3<r'ëerst nog voor om ook Prof .Sr. MAB GE L GILLES
JOZEF MINNAEgT, geboren te Brugge 12-2^937 Directeur Sterren-
wacht te irffrTcht, voorzitter Verbond v. Wetenschappelijke
Onderzoekers, , wonende Zonnenburg 1 te Utrecht, aan te zoeken
maar hij zag er later van af, daar hij beweerde dat Minnaert
een beetje bang geworden was en ook geweigerd had aijn naam
te zetten onder het stuk betreffende Griekenland. Prof. Dr.-"

wonendeJAN MAHINÜS _
uaniei Wiliinkpïein 21a-III te Amsterdam had dit wel onder-
tekend. Verder noemde Nagel nog de namen van Prof. HANS
FHEUEENTSAJÏ, geboren te Luckenwalde (Dld) 17-9-05, lid VJT.O.,

tL wonende Franz Schubert straat 44 te Utrecht en Dr. JULIUS
I-'PODOLANSKI, geboren te Tarnov (Polen) 12-11-05, lid V. W. O . ,

wmreTIfrë~ljrbthelaan 10 te Groene kan.
r Dit zi jn mensen, die missch*ien voor werk of donateurschap
\n aanmerking komen. Zoals bekend, is Prof. Fr e uden t hal ook
j romanschrijver en heeft hij kèrt geleden een litteraire prijs-
/vraag gewonnen. Hij schrijft onder het pseudoniem "Sèrolf".

" Wanneer men dit omdraait staat er "Ploris". Het kiezen van
dit pseudoniem schijnt verband te houden met Floris V, die
ook opkwam voordoe derde stand tegen de edelen (bewering van
Freudenthal zelf). H i-j schreef ook onder het pseudoniem
Sirolf in de "Vrije Katheder" o. a, het artikel: "Op zoek naar

"3e waar hè id " .
Ilja de Mol vertelde, dat LUCRIS___DEpMA EBBO JOHAN KRAMER,

eboren 27-4-89 te Vree swi jkT leraar "Ilchamëli j~ke oef eningèri
M.O. aan de Eijks H. B. S. aan de Kruisstraat te Utrecht, voor-
zitter districtsbestuur der C.P.N, te Utrecht, wonende Hobbe-
mastraat 1 a te Utrecht, het in het geheel niet eens was met
de O.P.S.J. en dat hij voor de G.P.N, zitting had in de Pro-
vinciale Staten van Utrecht. Ilja had hem verzocht hem eens
te schrijven waarom hij het niet met de O.P.S.J. eens was,
maar tot dusver nog geen antwoord ontvangen.
De actie voor Indonesië moet opnieuw beginnen. Hieromtrent

zouden later verdere mededelingen worden gedaan.

i Ilja heeft in Amersfoort gesproken met HANS DE GANS, Eoaen-
traat 28 te Amersfoort. Hij wilde aankomende winter een ge-
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regeld contact hebben met Amersfoort door afwisselend week-
einden te houden in Amersfoort en Utrecht . Genoemde Hans de
Gans heeft een leidende functie in de O.P.3.J., afdeling
Amersfoor t .

Kort geleden hebben alle leden van de afd. Amersfoort van
de O.P.5.J . bezoek gehaïï van een mijnheer die inlichtingen
kwam inwinnen betreffende de O.P.S.J. , daar hij z i jn zoontje
lid van deze vereniging wilde laten worden. Helaas is deze
heer op een dergelijke slimme manier tewerk gegaan dat men
nu wist te vertellen dat het een rechercheur uit Den Haag
was geweest !! Alle leden was dit feit reeds min of meer
door het optreden van die mijnheer bekend en hebben zoveel
los gelaten als ze kwijt wilden. Ilja vertelde dit verhaal
ter waarschuwing voor het geval dat de leden in Utrecht ook
bezoek zouden krijgen van een dergelijke mijnheer.

Adressen, die nog bij Ilja te vinden waren zijn:
f / I A . DE JONG, Admiralengracht 96-11 te Amsterdam ( W ) ,

•* n CLAAHTJE DE JONG, Hunzestraat Amsterdam, -.^^^^^m^^^^^^m^'-'ff^^^-^
tf GERRIT HONSELAAB, De Rijpgracht 32hs Amsterdam.
/Het is niet bekend of dit ook leden van de O.P.S.J. zi jn.

Utrecht, H J u' l i 1948.
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Ko.|B 4105S | uH^-^-^rèJtsahar^e, g Februari 1940.
. • t-—-»- -*" """""" »

Ond.: O.P.S.J. 5Ü~LUi
IIIeAlIi C n.a.v. 41052 v. Utrecht in CO

41052

Onder v0rwin1aing naar Uw schrijven l'o. 514 '48 dd.
14-7-1943, heb ik de eer TJ te berichten, dat na een inge-
steld onderzoek is gebleken, dat geen medewerker van rnijn
dienst» nooh een van de politie' te Amersfoort een bezoek
heeft gebracht aan ouders van O,P.S.J,-leden te Amersfoort,
teneinde inlichtingen omtrent deze organisatie in te
winnen.

Het Hoofd van de Dienst
' £ namens deze:

J.O-. Orabbendam
Aan de Heer
H'oofdcoramissaris van ïolitie
te
TTÜRSOHT.



Inlichtingendienst ^ „ - GEHEIM
* HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE

UT^fHT UTRECHT, den 1 September 19 48
' Lr.A/2Nr 609«48 . ;. .f*'" • .—_ •*».

Bijlagen:

Beticht op schrijven No.

Onderwerp:

Hierbij doe ik U afschrift 'toekomen
van een folder, getiteld: "Wat wil de O.P.S.J.?",
betreffende de op 9 en 10 October a.s. door ge-
noemde organisatie te Amsterdam te houden con-
ferentie. Afschrift van het ontwerp urgentie-
programma O.P.S.J. is U toegezonden bij schrij-
ven C/2 no 4,18«48 d.d. 7-6-48.

',//--""""" $e Hoofdcommissaris va^ Politie,

n Eijk) .

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
•s G r a v e n h a g e.
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O.P.S.J. ?

1)6 Organisatie van Progressieve Studerende
Jea^d~(eind 1947 te Amsterdam opgericht)
brengt scholieren, studenten en jonge (stu-
derende) kunstenaars samen, die bereid zi jn
hun krachten te geven voor de verdediging
en verbreiding van de Nederlandse Cultuur
en Wetenschap. De Organisatie verzet zich tegen
de huidige aftakeling van het Onderwijs en
voert strijd voor een democratisch onderwijs
dat toegankelijk is voor iedere jongen of
ieder meisje met de nodige capaciteiten, onge-
acht zi jn of haar finantiële positie.
De O.P.S.J. streeft naar ontplooiing van een
vrije wetenschap, wier resultaten onmiddellijk
worden toegepast en ten goede komen aan alle
delen van de bevolking.
De Organisatie doet een beroep op de studerende
jeugd om samen met de werkende jeugd de Neder-
landse democratische vri jheden en tradities te
verdedigen tegen iedere vorm van buitenlandse
inmenging.

APPEL STUDEBENDE JEUGD

De Organisatie van
s eejrt. o p . . J

~ ' '

- Studerende .. .
. jJLJLQ_ Qc t öbe r ln__geJ3 o uw De_Kroo n , Re mbr a n j j £ P J ; _

*~Te~' A'ms terdam, ,een rote conf er_ejitjLeiryijnr^ -, , _
T^sTüdenten en Jonas, kunstenaars ov^F^ëroeltand . waarin

_-— a -̂i«^̂ ^»r̂ M!̂  , -, _ , _"Nederlandse Onderwijs en de Nederlandse Cultuur in het al-
gemeen verkeren.

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

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

En als deae plaatsvervangers er nu niet zijn....?
Op de zalf de datum werd in 166 vacatures niet voorzien!

• ™" • "*•"""*

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

Hoe zit het nu met die leraren en onderwijzers en waarom
worden er niet meer scholen gebouwd?/wTj moeten vaststellen,
"3at ere periode vatVVerwaariozing en aftakeling van het Neder-
landse Onderwijs, die op 15 Mei 1940 begon, nog niet is afge-
sloten.

""" Met grote ernst constateren wij , dat het aantal scholen,

-2-
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dat na de oorlog gebouwd werd, veel te gering is om aan de
. f lnp rmf i behoefte te voldoeru"""In de eerste negen maanden van
het vorige jaar b.v. gaf de regering slechts 2,3 millioen gulden
uit voor de bouw van scholeii, terwijl zij in dezelfde periode
bijna het tïénvoud besfelTdde aan de bouw vankazerg.es in ons
land/Hét bezorgdheid wi jzen wij tevens op hfT'gebre'k van
leraren en onderwijzers, dat nog steeds bestaat, ondanks de
laatste salarisverhogingen, en daarnaast ook op het ontzag-
lijke tekort , dat dreigt te onstaan, wanneer in het bijzgnder
de Lagere Scholen over enkele jaren overstroomd zullen/ISer
een enorm aantal leerlingen, zoals wordt verwacht in verband
met het hoge geboortecijfer.

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

• ""•""•""»

De oorzaken van de noodtoestand, waarin zich het Onder-
wijs bevindt, is^ dat j-gre^ering hierg.a^^e weinig geld be-
steedt>r-In 1939 De^[Ti3e^g~7[ë~póTtT1TTobT™tJn^erwïjs^ ICunsTen™^"rr™""*"
^ schappen nog 16,1$ van de totale Staatsuitgaven, in 1943
was dit bedrag geslonken tot 7,4$ van het totaal!

Men houdt ons voor, dat Nederland te arm is om aan de
behartiging van zijn culturele belangen m e e r geld uit te
geven.

Wij__we ige_re_n^dit__ _te_ geloven, zolang de uitgaven voor het
DeparTëment van Oorlog en Marine in 1948 niet lager, maar h o g e
zijn dan IjTlglg. (1779$ Tn 1945 tegen~17.2$ in ?

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

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

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

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

Daarom doet de O.P.S.J. een beroep op jou, jonge Mulo-
scholier, om deel te nemen aan de discussies, die op haar grote
conferentie in October zullen plaats hebben. Zij roept jullie
op, gymnasiasten en H.B.S.ers, met ons van gedachten te wisse-
len over de vraagstukken, die ons allen ten slotte zo na aan
het hart liggen. De organisatie richt zich tdit U, Nederlandse
studenten, om op onze conferenties Uw mening te zeggen over
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de democratisering van het Hoger Onderwijs, waarover in ons
urgentieprogramma gesproken wordt.

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

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

Uitgave O. P. S. J., Se er• Admirale ngracht_96_Am3te rdam

(Hierbij behoort het volgende toegangsbewijs):

ORGANISATIE
VAN PROGRESSIEVE
STUDERENDE JEUGD

A P P E L STUDERENDE JEUGD

CONFERENTIE OP,9 EN 10 OCTOHEH a.s. in
gebouw "De Kroon", Rembrandtsplein 17
te Amsterdam. De zittingen worden ge-
houden Zaterdagavond om acht uur en
Zondagmorgen tien uur.

TT1t ri. . Einde der conferentie twee uur.
u ft ^ (Gebouw "De Kroon" te bereiken met de

25 cent tramlijnen 5,9,16,24 en 25).
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B. 45417
een afóc-.lir. van 4.;417

THe 'lllc 3

' xxxx
n.;-i.v. BI hr. v o n Utrecht,
no 4J417

O.P.S.,T. E H E..I M.

Hierbij heb ik de eer U afschrift te doen toekomen van een
folder, getiteld:"Wat wil de O.P.S.J»?1*, betreffende de op 9 en
10 Qetober a.s., door genoemde organisatie te Amsterdam te hou-
*den conferentie.

Ik raoge ü verzoeken mij - indien mogelijk - een verslag
over dit congres te willen doen toezenden.

Het Hoofd van de
CEITIULE VEILIGHEIDSDIENST

naraens deaes

Aan de Heer
Hoofdcomuissaris van Politie
te
AMSTERDAM.

L.L. van
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Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

van

Onderwerp: Q . P . S . J .

ZEEB GEHEIM.
n *Y t v[_> jo t *v

'UTRECHT, den '16 September

Hierbij doe ik: U het verslag toekomen
van een bijzondere ledenvergadering van de
Organisatie Progressieve Studerende Jeugd
(O.P.S.J.),gehouden op 14 September 1948 ten
huize van Karel de Mol,Bandoengstraat 24 bis a
te Utrecht,alsmede de uitgave van de O.P.S.J.
"De Poort",1e jaargang no.7 en een afschrift
van een circulaire van deze organisatie,naar
de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.

Wnd. Hoofdcommissaris van Politie,

Aan

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
javastraat 68
's G r a v e n h a g e.



.1CHTINGENDIENST

UTRECHT

ZEER GEHEIM

C/2 no.639.

H A P P O B T,

Verslag van een bij zo nde r e

-M

van de Organisatie van Progressieve S t ud e r enoe Je lga ~~~
(O, P. S. J.) op Dinsdag 14 September 1948 te Utrecht aan het
adres Bandoengstraatv24 Bis a.

Üp deze vergadering waren aanwezig:
KAREL DE MOI (alias ILJA) , geboren te Zuilen 5-4- 1952, wenende
Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht
ALPRED LEO NAGEL, geboren te Zeist 30-8-1927, student wis-en
natuurkunde, wonende Slotlaan 1 a te Zeist
HENK VAN BEEK, leerling Gem H. B. S. te Utrecht
LUCAS DE JONG, geboren te Amsterdam 17-6-1926, wonende
Biezerstraat 10 I te Amsterdam. , \̂>
J.J.YAN LOEP ^verdere gegevens onbekend) ».*.>!* M> M***-

Lucas de Jong was de spreker van deze avond (in plaats van
ANDRé DE WIT.)
W^jaWWWBiBWWIMMBJaHaR •<••

J.J.VAN LOEPcis een adspirant lid van de Q.P.S.J,Hij is lid
van het V.W.O.en Synthesis,terwijl hij werkzaam is op het
Physisch Laboratorium (Technische afdeling);hij is student.
Hoewel hij geen communistische indruk maakt,was hij aan het
einde van deze avond reeds aardig omgepraat,zodat hij daarna
een twijfelachtige figuur was.

antwoordde daarop dat dit niet zo was,omdat deze
"districts" vergadering reeds Zondag 12 September 1948 ge-
houden was.
DE JONG behandelde niet het congres van 9 en 10 October te
Amsterdam,maar de democratisering van het onderwijs en meer
speciaal het Hoger onderwijs.Volgens hem zijn de studenten
van tegenwoordig hiervoor moeilijk in beweging te brengen,
daar er toch eigenlijk een bepaalde kaste van studenten op
de Universiteiten is.Als meer concreet punt bracht hij naar
voren,dat de studenten moeten ijveren voor verruiming van
het aantal beurzen en verlaging van de college gelden.
Als-voorbeeld,dat de studenten werkelijk een macht kunnen
vormen,haalde hij de demonstratie tegen Tsjecho-Slowakije
aan.
Dit was aanleiding voo± LOEP om in debat te treden.
Hij laakte de handelingen van de communisten in Tsjecho-
Slowakije o.a.de vrijheidsbeperking van de studenten.
2DE JONG repliceerde hierop,dat vrijheid eigenlijk maar iets
relatiefs was,dat de uitgeweken studenten,die hier te lande
vertoeven veelal fascisten zijn en ook nog een aantal,dat
in paniekstemming is geraakt.
Door deze opmerking werd LOEP zo langzamerhamd van zijn
standpunt gepraat.
In October zal er verder vanwege de O.P.S.J. nog een relief-
actie plaats vinden ten behoeve van de universiteit in de
Republiek Indonesia.



[LUCAS DE JONG vertelde nog dat hij in de avond van 1J
l September 1943 teruggekeerd was uit Parijs,alwaar hij met
l twee vrienden de vergadering van de Union Internationale
des e'tudiants had bijgewoond.
-Een paar mensen van deze Union komen ook naar het congres
van de O.P.S.J. te Amsterdam op 9 en 10 October 1948;
dit zijn waarschijnlijk een Fransman,een Belg en twee
Chinezen.

De redacteur van "De Waarheid",genaamd VAN STBALEN,schijnt
geweigerd te hebben een artikeltje over de O.P.S.J . in
"De waarheid" op te nemen.
(ANTHONIU3 MAEINUS VAN STRALEN,geb.te Haarlem 25-6-192S,
wonende te Utrecht,Schröder v.d.Kolkstraat 19 bis)

Utrecht,16 September 1948.
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9EGANISATIE PEOGBESSIEVE STÏÏDEBENDE JEUGD.

Secr. van de Culturele Comm.
Else Mulder, Cour bet straat 35 l l f .
Amsterdam.

Amsterdam 1 September 1948.

Beste Vrienden,

Nog steeds heeft de O.P.S.J. geen vlag. Dit is een
droevig feit! Daarom roepen wi j de hulp in van al-
le O.P.S.J.ers,die van tekenen houden om een vlag-
ontwerp te maken,
Voor het beste ontwerp loven wij het boek "Met de
Strop om de Nek" van Julius Pucik uit.
De ontwerpen moeten vóór 21 September in bezit zi jn
van Else Mulder Courbetstraat 35 ' ' ' , Amsterdam.
Nu nog enige raadgevingen:
Maak je ontwerp in de volgende maten:
16-12 cm. 20-15 cm. of 18-13.5 cm.
Houdt je ontwerp eenvoudig.
Gebruik één kleur als ondergrond.
Gebruik eenvoudige kleuren.
Denk eraan dat een vlag beweegt.

Vrienden teken ze.

Met O.P.S.J.groeten,
namens de Culturele commissie,

CLAAETJE DE JONG.



gBHEIHL
2 no.664 O.P.3.J.

ft

iACDl
Hierbij doe ik U-

toekomen van "De Barometer" , uit gave van"cte
Landelijke Leiding der O.P.S.J.
Met Kees de Jager.genoemd in het rapport

_Jl/2 no.639 O.P.S.J. dd.16-9-f48 wordt be-
doeld :
GOHÏÏELIS DE JAGEE,geboren te Den Burg
(Texel) 29-4-1921,wonende Kanaalweg no.120
te Utrecht.

O
Utrecht,21 September 1948,

O
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m± ; Verschijnt wekelijks.

&
L*. Uitgave van de

• f _ 9 c-v,.-.T. nr> ^_ITn.

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

De wee§|rverwachtlngen luiaen voor alle
weekenders zeer gunst; ig. , 4 . . .
in hè t Jïadsct^Wran '.van itöet' .ï^ad 7té8i-. ': : V' : v -:
lijk veel-waar schijnlijk overdrijvende

in
la
Plaat s

DE !NBBBR-MKPSE STAAT

j?r^ui^^^rö dW Jë^irs en de radio:
' n ^ r r e d s i v e 1 'mar a Ö ó f Q ^ è ^ t n ' i ' s e ^ r d ^ w e l k e 5 wekeny"~£^Tït'.JTJn'ëWt-'Wè;rj^r^gie^sié.ye' "maf ̂  5 weken

lang zal dur.en! .^..'jÖeT'fJÏ'fllsh."Vlttdrt;'pp. r.9 Öc'tó%.ecr ;gï:aa_f s;yocrt^1 |(reÉ'O.UW de Kroon te
Mokum.HoLü;dLtëgé'n afö '^^dfló'Pg^janime^'t'"de'°ge^-iitfjjd\t|Jg^n,-ztf<ffi^tfë; 7 September
tevergeefs onze Ex-Miriïs'fe'r1 •"Grieïê"n.',"tbè'h 'hl'j ^ij^n^sêhöïier^ri ^bouw de Leeuw
zag bestorem^voor een ledenvergadering,, . .Wie doen er mee aan die gevreesde
progressieve marathonloop?Wel,van allerlei alagiyan ongeduld trappelende
Mokummers j zegevierende Utre.cht.enare.n?rk9el.^loe,dige-voorlopig nog koudbloedige

*^ro-n!hger,s,,jipg_-sia-pende/,^ spurtende Kanifaten,stoere
Hagenezen e.m pittige R^t't'é'r-danim^rÊf, ";'r j ' " " ;^"' .̂ :' !
Na één week spurten s^iêt^dey/stöd va;nvde::''3p,ifi^aan de kop en wel voorlopig
ongenaakbaar l J !^! _ '"' '.'̂  ','.:)'".9' ' / ' . . / . ' : ' ' . ' ; ' " '" ;:.'."r'!;! ̂
De stand luidt "'momenteel :;a'

1.utrecht
3.Rotterdam
2.De n Haag
4.Kennemerland

// 95.3/o

kaarten
2oo $
50^

6.7.3.Groningeiï >- ! -^
Eemland

folders geld
175 i» 361.5$
80 $ 155.9$

i 46.7$ 256.8$
...... 14> ^ 175.6$

•;sa^ ii ii-Ui c -;=);; o. i , :.« :_;JT;?'! ;V:,:oó ^ü i,; v n o'J'i i: •-::•; ;,.;... üss^.
. V ' ? S'S' t A J O V - s - v ^ q ^ n i ; ;r-u',"9q c- ' ioov ï09v ' ioo.i
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e ld e n van de dag \" ̂  1 1. De grootste geldraagnaat is de Hage aaar Le o J3oest_:in 2 dagen tijd

haalde hij P. 40. 50 voor de conferentie öpT! ........ !
. Andere geldconcerns liggen echter op de loer om Leo 's trotse moriopo-

\e te brekenide Mokummer Cor ..van. „Dijk heeft reeds P. 35. -op zijn lijst
staan.irQ 0 i/«an.

3.Twee honden vechten om een been,denkt Henriette Nijdam.die nu reedsL»
f .20^90 Jtq^. elkaar getrommeld heeft! *'- ^ ,,7 ^^-^-ffyiwt*»**^ <7^y

A^ftE&p'n.U ;i;s'A trouwens ook trots zijn op zijn,-"mahiae^t0^,^. \', ' jxv .
a^lljja.j!^dk^.Jlf9^C haalde P. 11.65 op'ÏHenk van Béé"k' én/Pre^ TJagel iedé'r resp.
v/f.7'/1'5 e n "f1.6. 50. Bravo,Utrecht/! ! Ï 1 2 - - 2 - J «? ' \ïa~fJ*?ï\-*,f\LJ,.\jl

WILLEN AL DEZE^ELDKONIIIGEN HUN GELUK OOK EENS
&AAN BEPROEVEN Pg HET KAARTEN-PRONTT"

ANDERS VEEZEN WE^SAf.DF ZAAL MET 'DODE DUITEN
INPLAATS VAN MET VURIGE.VERSWB

TORDT &EVULD.

q J i : U •

O
/i j ,die achter, de S(ch«rm^n;werke'h;4.,.V;-! ''/;^ "x.;.... ;-."i-.v:. .'.;»•,-. i'.j*i. é-'.v . i i » j » i «-u».r*v-w*'. f*;>" /X

Vrouwen speelde,n.,.in d.e, his^riev vaal?; ..'̂ '̂rf Z^^O
"-- slissende" rol" qc.ntèr':'dè" '^;c!he4^4r«-•'•'• - J "$$'4

de 0.P.S. J,, is 'd:;é:ze Vrö;i .t^ê^ê'd'e.e^d''."aa^\\!'•*7
typiste Êf^t'Ja ^w^'-'^ ' i V--h ' -^- ' - ' --1- :VïJ-J ^'°A J-

langrijke met'eri'a~ai"\t en stencylt! ^JJ^

CTpa ' s me t IbaXrji-en trjed'an' i n 'liet >: ^èW-eer'i ! !'!
?ees. ,0p¥ Meiera' óle-
i' ' • _ i'J- -W- Üjf''J~JL&j"— JjHH-•_

s$

. . . . . ,
.,..;d"ë.TQïgani,satQfi3che: xöö'rbe-reicj.i.ng'. V.&H 'onize 'CpriEccentie ";--' A' . ) i -i ;,*tr: .1. i , . . - i. j ! _. . _ j j. -~ t : i , _ • ,, . . . - , . 1 •; i..~ ut;:.' . . . . ; . ; .' i' ;T) J .i. iJf: . u .

ten van no.r s,-.t,e .voorzien. - . , , ' "
î  u ̂  V„ ^.- JL 1J- '-' J^- --l-'.. Jjti-Jr—' J-j^j -H^_*J* _*.-*> -.:-,'j-^J --', „ , , . ,

- l:;;;/', r;';

gehaald en
ronde guldens
conferentie M
7ZB: töLOT????

r i n e n d v e r g k van onze Weer-prof e te
r T

?0nze (;.-ViEQ ö'r prof e t, «?/» die tetre:na :het beroep van
uitoefent , is niflotevreden-met het aantal kaarten~idatiL)OE
taf e l ge Ie gd worcjlj ...... -* - l;n /
"G-eld spielt keitje, Rol Ie J/^ü zegt zij tot de ge l d ma graten ;
geef mij kaatten voor de conferent ie , ander s kan ik geen
Mooi Weer voorspellen ............. Snappez-vous ????
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Off brief: 45417, d.d. 11 September 1948

Onderwerp: Organisatie Progressieve Studerende Jeugd

G e h e i m

12 OCT.B48

De op 9 en 10 October j.1. onder auspiciën van bovenge-
noemde organisatie te Amsterdam gehouden conferentie ren
de studerende jeugd, werd door een dezerzijds daartoe aan-
gezocht deskundige bezocht. JBen uitgebreid verslag zal
binnen enige dagen worden opgesteld en toegezonden.» Mömen-
teel wordt volstaan met mede te delen, dat de besprek in g«a
resulteerden in het samenstellen van een delegatie, die
namens het congres aan de Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen een breedvoerig besproken resolutie
zal overhandigen en eventueel toelichten,

De betreffende delegatie zal bestaan uit:

*f Ja o» HOEKSTRA, 'medisch student te Amsterdam; -*»«*"
A Nellie HEIJE. te Utrecht;
j Hedda Q03TERHOUT. leerlinge van een 5-jarige H.B.S., waar»
~ schijnli j k woon a oht ig te Amsterdam;

Joop WOLFF. te Haarlem;
DB JONG, student te Amsterdam»

De resolutie heeft de volgende inhoud:
'„'

"De conferentie van Studerende Jeugd, op uitnodiging vai
de O.P.Se J. op 9 en 10 October te Amsterdam bijeen, spreéfet
zijn verontrusting uit over de toestand, waarin het Ne-
derlandse onderwijs op het ogenblik verkeert.
Gezien het belang van het Nederlandse onderwijs voor de
Nederlandse jeugd en voor de t o ek o Jas t van onze nationale
cultuur en wetenschap, dringt de conferentie-er bij de
regering op aan voor het jaar 1949 een groter bedrag am
's rijks schatkist te onttrekken, dan thans is geraamd
en verzoekt de regering tot wijfeiging van de reeds inge-
diende ontwerp-begroting over te gaan. Speciaal dient
zorg te worden gedragen voor de gelijkberechtiging van heb .
Openbare Onderwijs ten opzichte van het Bijzonder Onder-
wijs. . . . ' . : '
De conferentie van studerende jeugd is van mening, dat
het urgentieprogram van de O.P.S.J. constructieve richt-
lijnen biedt, die bij verwezenlijking een belangrijke by-
drage kunnen vormen voor het herstel en vernieuwing van
het Nederlandse onderwijs.
\0nmisbaar is hierbij de inspanning van de studerende
jeugd, die zich in dienst zal moeten stellen,van de ver-
dediging en ontwikkeling van,het Nederlandse onderwijs in
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lhet algemeen en het openbaar onderwijs in het bijzonder."

Bovendien besloot de.verzamelde jeugd tot het zenden van
een telegram aan de vergadering van de U.N.O., in welk te-
legram zal worden geprotesteerd tegen een eventueel her-
nieuwde poging van bepaalde zijde om betrekkingen aan te
knopen met Franco-Spanje.

^V \ i1HU •
-Hii I "T
^ r ' Waar -he t gewenst kan zijn, dat de departementen van Onder,-

wijs, Kunsten en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken Worden
"geinrörffleerd over bovenstaande acties, werd het dezerzijds
wenselijk geacht hiervan ten spoedigste kennis te geven.

M. 2.
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Volgno.

n [M

Hierbij doe ik U .en afschrift toekomen van
no. 4 van "De Barometer", uitgave van de Orga-
nisatie van Progressieve Studerende Jeugd.

Utrecht, 8 October 1943.
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V"uitgayë,;van de
'Land. leid ing '
der O.P.S.J .

;no,4, . ' . . : ' : . '.., *
'Qor'r,'adres ' . " . / ',;
Adffl iralengracht 96
Amsterdam West. r

voor vandaag:
Mooi zonnig, herfstwee.r , , , , .

. ^val'ïe.e.n. 'in; "hèt hoorden-;v8rt
' Ötisf' 'ièfrid be t rokken.

voor eind van deze week:
:: ':,. MQ Q i co nf er e rit ie ' we er. .' • '

'O

•*°£?

$fet
Vandaag' geen al^Wryascldi&s,geen subsidies en geen we.réld.èn

die ten onder gaan.Nee,vandaag denken we er aan det de confe-
rent ie nog maar een week van ons af ligt.

. ,En .deze gehele barometer zal daar dus aan gewijd zi jn,
' i -De'kokende week verkoopt\ie.der qle^lgatste kaarten, die hij nog

heef V'.peze week geeft iedereen -npg\'"d.e Iaatste,J)ésl^éjS;e;hde ruk .
En dan zal/'de Ü.P'.S..J.x-.z'.h- eeVste grote, actie hebbé'h<g|;|iéd.

Er;. moe t ' echter ' nog • éë,n.,,-d'1,r}g gezegd jWö'aTGlë'ii^.ï'V''-".'
Vèrschillen'de'"'ied^n vfi.q»^ejaf ons of!;|re hTr"fïie't:.ëen te volle

kregen.Maak.-,, je ...geen ^èrgejij--^Se; zaal iv^ar we inkomen is wel niet
van elastiékimearj)hi'j. . .isXwe'l-^laatiaQh en er keenën er nog. gemak-
kelijk w a t bi-SjWëa 100^; :'"^>/ . . . . .

Hier volgt ,.de prestWi.elijst van deze . we e ̂ -: afdelingen gr i jp de
.'a'a'tg'tef 'üa'ns :èn zo;rg dS ' t ' j ë ,v.o'löende .week bove.h-!aaji staat:\ rlóat3te

Afdeling
zürg dSt je ;v.olgei

stand vorige w e e k ; 'St-and; dez-é: we'e':k.

,. . , . ' , r l':-:" '..;' J + ; J i ' i ' ' i ' 1
"l'.'ÜtréöhV " " (,1 )
2>:üen Hsag- • ',(-2.)
%pnm.l. J ~s.(5.)
4VH'dam (4 )
S., Gooi.. . •.. : • ^(34

^MoSSl'^r-l-sj:

t*rc *H b
"•5 1*7 C O '

"m rif.-1
• 55.7
11 1.'2
130-, 9:

: S?-ö:

, '4r*£

kaarten
300 , -

. 60 " • , '
v 21.4,

50 '
. ,60, . . -
: . 65\,6 ,

'r^;:

" f Qld .490. ;
60: V

- 35.7'
70 .

'120 ; -
.j, 62. 'S,

— .TT 'f .-.

steunl.
425-
336,4
276.7 .
:213. 5

192.7 -,
•.1;0;0 . .1 ( . ,

-^-'-. . '

ge-m,; , -
4.6 3 „3-.
2.24,5,
174,5 '
1:4:3.5
130.9

--11-0--.2-
•52,4: '

k-r-ti-
350
'l40--:

57, , 1;-
1QO • , ;,

• , BÖ
105.6
'42,5

fo^d.
60[P
i90"k
'1 '5 0 •"

7 r*K
•JJ'2'Ö"'
•^00,,^
r;42v1

v. stl.
V440 9&
453. 5#
.•516.495
.260.596
192.7?*

5- 124.1$
j.- 71. 4>

Er heeft in de vorige barometer een ernstige fout gestaan1 in
kolommmen.Er is n. l .een rekenfout ,ge,ijiaakt^ ra^t liet ^emiddelde
Rotterdam (l66.7°/° in plaats van~'-il-l ;2^-)-T-'dit'iV''rnfrrid"de'ls"'"hïeJ'
dit betekent yerd,er, dat,-,G|Ppi yori^e_ wf.e.lc: e.e.n;: plsats ,h-p^er stond.

Alles is in die ,zlrn> daa QQk^e-r.ste^d,:,, •. , V i : • - , , ! - : • • : ,
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C/2 no. 731*48 OPSJ
CCTTOT"

Hierbij doe ik U een verslag toekomen van
het op 9 en 10 October j.l. te Amsterdam
(gebouw "De Kroon" , Eembrandtplein) gehouden
congres van de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd.

tftrecht, 12 October 1948.

Bijlagen:
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Onderwerp:

E A P P O E T

Vergadering van de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (O.P.S.J.) op 9 en 10 October
1948 te Amsterdam, in het gebouw "De Kroon",
Rembrandtplein 17 (Appèl Studerende Jeugd).

Aanveng Zaterdag, 9 October 1948 ten 20.30 uur .

Aanwezig waren ongeveer 250 è 300 mannel i jke en vrouweli jke
personen; de vrouwel i jke waren in de meerderheid.
De l ee f t i jd varieerde tussen 14 en 40. jaar,
Er waren voorts- drie militaire ri aanwe zig, ven wie een was ge-
[naamd GgEJRIT_ VAïï_ PRAAG , gelegerd in Vught, van beroep onder-
wi j ze r ~~ë n "af ge" s tud-ë?r"ü in Den Raag. (zie later bij de dis-
cussie ) .

geboren te Zui len 5-4-32
Utrech t ;
te Utrecht ;

geb. te Utrecht 14-10-30,

_ _ -1_n_r_^ waren aanwezig:
KARE'L UETTflöl (alias: ILJA DE MOL),
wonende Bandoengstraat 24 bis a te
HENK VAN BEEK, leerling Gem.H.B.S.
A.L.v.d. NAGEL, student wis- en natuurkunde, wonende Slot-
laan 1a te Zeist:
H. JANSEN (onbekend);
MARIA CATHARINA VAN DEN MERKHOF,
ongehuwd, geen godsdienst, wonende Noordzeestraat 54 te
Utrecht. Zij is een dochter vari de te Utrecht bekende com-
muniste JANNETJE JACOBA VAN DEN KERKHOF-KIKKERT, geb. te
Leiden 23-11-95 (zie rapport A/1 530'43 CPN dd 21-7-48);
LEENDEET ANTONIUS VAN DIJCK, geboren te Rotterdam 13-3-20,
ongehuwd, studerend, E.K.godsdienst, wonende Van Humboldt-
straat 1 bis te Utrecht; . 2*^ c^n^. SJ-</Y£

3, student chemie,r"wcmende Eubenslaan 17 Bilthoveh;
ÖHANNES 'JACOBUS VAN LOEP, geb. te Leiden 30-3-23, van beroep
'stnijverheidsschilder, ongehuwd, N.H.godsdienst, wonende

oerplein 6 te Utrecht (vermoedelijk is deze bedoeld);
ITIA JOHANNA COOPS, ge-b. te Blokzijl 1-2-23, ongehuwd,

studente oude letteren, N.H.godsdienst, wonende Kromme Nieuwe
Gracht 26 te Utrecht;
NELLIE HEIER, geb. te Tiel 5-7-27, ongehuwd, studente medi-
cijnen, N.H.godsdienst, wonende Nieuwe Koekoekstraat 57 te
.Ut r echt t &rtt.

MARTENSr onderwijzeres te Biltho ve n; <&£ tf//*/^ j*-/̂ /̂
SLIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaal-
120 te Utrecht, lid C.P.N., V.W.O. en O.P.S.J. en abonne'

op "De Vrije Katheder"*
(personalia onbekend). Hij bleef alleen Zaterdag-

avond.
De Jager stapte in Maarssen in de trein; hij schijnt veel-
vuldig in Maarssen te, vertoeven.
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c In de zaal hingen verschillende leuzen en reclame platen,
waarop o.m. te lezen stond:
1. "Scholen, geen kazernes" (rode letters op wit fond)
2. "Huiswerkloos weekeind"
3. "Bescherming van beroep"
4. "Appel studerende jeugd"
NOS, 2
Verder

(van kunstenaars)
(rode letters op wit fond)

en 3 waren reclameplaten.
waren er twee rijen vlaggen gespannen van de mjtdden

C

pilaren tot achter in de zaal en wel die van: -._/'
1e rij: Sovjet-Unie, U.S.A., Frankrijk,
2e rij: Nederland, Engeland, België.
Links achter in de zaal was op een groot kartonnen bord
een voorstelling aangebracht van een "oog en profiel" met
in het wit van het oog een vrouwen- en een mannenkop. Er
onder stonden de letters: O.P.S.J.
Verder was er achter in de zaal een soort uitbouw of ver-
lengstuk, waar tafeltjes geplaatst waren en waar men zijn
slaapadres kon gaan halen.
Bovendien nog een tafel met litteratuur; deze geschriften
mochten echter niet worden medegenomen.

—--jMüaifir-̂ —~̂ -—f.-̂ .-~"~-- "̂  .--=.-~- °P het podium waren o. m. ge zet e n:
JOOP WOLFF7student te 'Amsterdam aan de z.g. 7e faculteit
(de politieke faculteit);

student te Amsterdam, eveneens van de 76

'JOHAN HAAYER, student te Amsterdam, economische faculteit;
PRISON, een Belgische gast, die voorzitter is van het
ureau ven Belgische Volksjeugd.

tT i. / Verder was er nog een Belgische gaste aanwezig, wier naam
onbekend gebleven is, maar die te Brussel Germaanse taal
en politieke wetenschappen studeert en tevens lid is van
een zustervereniging te Brussel.
Verdere aanwezigen:
ACHTERLIJF, student 7e faculteit te Amsterdam;
JAC. HOEKSTRA, medisch student te Amsterdam;
^HOVING, student te Amsterdam
JAN KARPERS, student te Leiden.—
(Zie verder bij de discussies)

Voor
(het

het programma zie bijgaande
speciale conf er ent ie nummer)

aflevering van "De Poort"

Openingswoord door
Deze uitte zijn verwondering over en instemming met de
grote opkomst, die verre boven verwachting was.

door Jopjp_WoJlff over "Onderwijs en Vrede"
te verdelen in drie punten:
toestand van ons onderwijs

van het Bijzondere vóór het Openbare

Inleiding

Deze speech
1
2

s
De beroerde
Het voortrekken
onderwijs
Over de leerboeken.

Hij vertelde o. a. dat de bouwkosten, uitgetrokken voor de
bouw van scholen in Limburg en Brabant, maar iets minder
waren dan het bedrag, bestemd voor de bouw van kazernes
over geheel Nederland,

'•- ...... ..... -3» .
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Volgens Wolf f worden de bijzondere scholen in Nederland ge-
bruikt als opleidingsinstituut voor een bepaalde politieke
visie ./Ook werd het onderwijs in de U. S. A. aangehaald. Hier
over werd medegedeeld, dat het zeer slecht was; er zijn te
weinig scholen, te weinig leerkrachten en er zijn nog zeer
veel ongeletterden in de U. S. A. Er lopen nog 6000 kinderen
rond zonder onderwijs te genieten[?) Natuurlijk werd ook nog
de rassendiscriminatie op de scholen aangehaald.
Betreffende de leerboeken werd weer opnieuw door hem het
verhaaltje naar vordn gebracht, dat hij ook al eens in
Utrecht had afgestoken, n.l. over het stukje in een E. K.
leerboekje, waarin priesters in Spanje door de communisten
werden vermoord. Dergelijke boeken noemde Wolff "valse voor
lichting".
Uiteindelijk vergeleek Wolff nog even de cijfers van Oorlog
en Onderwijs op de Nederlandse begroting en kwam tot de
verhouding 34 : 6. '
Bij het praatje over de U. S. A. kwam ook nog even naar voren
de Commissie voor On-amerikaans (jjoïïzë^, welke commissie door
Wolff betiteld werd met "communistenjagers" en hij vergeleek
de werkzaamheid van deze commissie met die van een geheime
politie met een inquisitoir karakter.

J "Toestand van het onderwijs in ons land" door André
Deze deed het verhaal, dat, toe hij nog op de H.B.S, was,
eens een leraar een meisje toevoegde: "Gemene leugenaarster"
Het meisje antwoordde, dat ze het niet nam, waarop de leraar
repliceerde, dat ze niets te zeggen had en maar de klas uit
moest gaan. De klasse-vertegenwoordiger hield zijn mond
dicht en dit kwam volgens spreker daardoor, dat de klasse-
vertegenwoordiger gekozen wordt door directeur en leraren
en niet, zoals het behoorde te zijn, door de leerlingen zelf.
Vervolgens besprak hij de onbillijkheid, dat de arbeiders-
jeugd na een dag hard werken des avonds nog moet gaan stu-
deren om wat meer te bereiken, terwijl de zoontjes ven de
rijkelui dit op hun gemak overdag kunnen doen.
Verder haalde hij nog aan de gebrekkige overgangsmogelijk-
heden, die er waren tussen de verschillende scholen, zoals
tussen Mulo, H.B.S., M.T.S., Kunstnijverheidsschool en
Ambachtsschool.

Voordracht door HOBERT SOE3LS. (Deze is een medewerker aan
verschillende hoorspelen voor de radio). Hij droeg voor het
sprookje van Maxim G-orki "Kameraad". Dit stukje is zeer sterk
_communistisch getint en op werkelijk meesterlijke wijze
^slingerde Sobels steeds het terugkerende woord "kameraad"
;de zaal in. Kennelijk was dit stukje de clou van de avond en
bedoeld om de nog twijfelende aanwezigen naar de goede kant
te doen hellen.

-4-
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[Aanvang Zondag, 10 October 1943, ten 9 uur.

yDe Ie ga t ie ve r gade r inge n:_

De bedoeling van deze delegatievergaderingen was, dat iedere
groep z i jn hoofdstuk van het urgentieprogramma zou bespreken|
in besloten kring, terwi j l later op de algemene vergadering
mededeling hierover zou worden gedaan.

Aanwezig waren een studenten-, een kunstenaars-, een
onderwijspersoneels- , en een Middelbare scholieren-delegatie

De studentendelegatie werd voorgezeten door SjvIOLDERS,
een sTudent van de 7e faculteit te Amsterdam, tevens lid
van "Pericles".
Verder waren bij deze delegatie.ingedeeld:
H. JANSEN te Utrecht, student;

,^HOVING-, student te Amsterdam;
juX,'JAC. HOEKSTRA, medisch student te Amsterdam

r ,K*"yJ ACHTERLIJF, student 7e faculteit te Amsterdam
'ff *̂  en de eerder genoemde Belgische gaste,

LEENDEBT ANTONIUS VAN DIJCK voornoemd.

Ter sprake kwam het speciale studentenpunt van het urgentie-
programma ( a t/m g blz, 4 en 5 van "De Poort")
Het belangrijkste van deze bespreking was dat y_. Dijck
sterk was voor bekorting of afschaffing van de militaire
dienstplicht. (Bedoeld werd een algehele bekorting of af-
schaffing, dus niet alleen van de studenten, daar deze
anders weer aan klasse-bevoorrechting zouden gaan doen).
Volgens v. Dijck bestond het grote gevaar, dat een student,
die midden in zijn studie voor een bepaalde tijd werd op-
geroepen, na 2 jaar dienen een "varken" was geworden en als
zodanig moeilijk weer aan de studie zou geraken. Verder werd
aangedrongen op doorvoering van een progressieve collegegeld-
regeling, met daarbij nauw aansluitend verruiming van het
aantal beurzen, waardoor dan tevens bereikt werd, dat het
aantal"wer-kstudenten" zou dalen.

De mededelingen betreffende de andere delegatievergaderingen
in de algemene vergadering leverden niets belangrijks op.

Na de delegatievergaderingen werd de algemene discussie
gehouden en hiervoor kwamen zich maar liefst een 30-tal
discussianten opgeven, zodat het gehele programma niet af-
gewerkt kon worden en velen dus niet aan de beurt kwamen.

l 1. GERRIT HONSELAAR, juridisch student te Amsterdam, bracht
naar voren, dat in beide inleidingen van Zaterdagavond
weinig positiefs naar voren was gebracht, doch alleen
maar afbraak.

2. RUDI MEYEB, scholier te Amsterdam deed een analoog ver-
haal als De With over de klassevertegenwoordiging.

3. JAC. HOEKSTRA, medisch student te Amsterdam, sprak over
het doorlichten van studenten, scholieren en onderwijs-
krachten-.

-5-
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G-ERRIT VAN PBAAG (zie blz, 1) sprak over de gebreken
aan het kwekelingenonderwijs; tevens betreurde hij het
zeer, dat hij in deze tijd van tekort aan onderwijs-
personeel juist in militaire dienst was opgeroepen
(hij is onderwijzer).

5. RIB ZNAAKy'kleuteronderwijzeres te Amsterdam,
voor bescherming van haar beroep.

was sterk

7.

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

LEENJERT ANTONIUS VAN DIJCK uit Utrecht, sprak over het
vacuüm dat bestaatjtussen hoogleraar en student.

FRITS KUIPER, ex-onderwijzer, thans student in de letteren
te Amsterdam, had het speciaal over de onderwijzersstand.

ANJA NOOHDBWIER, H.B.S.leerlinge^ te Amsterdam, vertelde,
dat zij correspondeerde met een vriend in Frankrijk, die
een uitgeweken Spanjaard is, genaamd Vincent (voornaam)
en die voorzitter is van de "Vrije Spaanse Jeugd" in
Frankrijk, (communistisch). Deze Vincent had haar nu ge-
schreven, dat de UNO weer op het programma heeft staan de
eventuele toelating van Franco-Spanje tot de Veiligheids-
raad en tevens, dat er in Barwelona 30 jongens eerstdaags
ter dood gebracht zouden worden-. Hij verzocht Anja aan
beide feiten in Nederland iets te willen doen. Anja stelde
voor, een telegram te zendden aan de UïïO te Parijs, wasrvan
de inhoud in extenso vermeld staat in bijgaand arttfikel
uit het dagblad "De Tijd" van 11-10-4-8.

dat

12,

13

H

Het addertje onder het gras bij dit telegram is nu,
de uitdrukking gebruikt werd "De Nederlandse studerende
jeugd". Het "progressief" is hierbij weggelaten, zodoende
opzettelijk (?) de indruk wekkende, dat de inhoud ven
het telegram overeenkomt met de mening van de gehele Neder-
landse 'studerence jeugd, terwijl h-t in feite afkomstig is
van een kleine groep.

Als geestelijke vader van het telegram wordt Joop Wolf f
gebrandmerkt; deze was trouwens de centrale figuur Yan
de gehele conferentie .

WIM DE LA COURT vertelde op waarderende wijze het een en
ander over het ond-erwijs in Rusland.

MARCUS BAKKER, landelijk voorzitter van het A. N. J. V. .
Deze was ook sterk vóór bekorting van de militaire dienst-
tijd.

FREEK DB VRIES, leerling M. T. S. te Amsterdam (wonende
Churchilllaan) sprak over het slechte M. T. S. onderwijs
en betreurde dat dit nog- steeds in particuliere handen is.

NELLIE HBIER, te Utrecht, was eveneens sterk vóór door-
lichting van studenten, onderwijspersoneel en scholieren.

FRISON (België) besprak de maatregelen in België, genomen
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voor de studerende jeugd.

LAyELL, scholier te Amsterdam, sprak over de afschaf-
fing van het talenonderwijs op de middelbare scholen
en pleitte voor Esperanto: dit zou ook het huiswerk
verminderen.

HARBY VISSER (student-kunstenaar) sprak over de be-
scherming van het beroep van kunstenaar»

CARLA HENDRIK (gunstenaresse te Amsterdam) sprak over
verruiming van hei vak kunstgeschiedenis en tekenen
op de scholen.

Prijsuitdeling voor de beste werkers:
LEO EOSST uit Den Haag een boek ter waarde ven / 7,50
KABEL DE MfflL,("ILJA") van de afd. Utrecht, een voetbal
Een onbekende, namens Amsterdam, een rugzak.

Er zal een commissie naar Prof. Dr. Hutten worden gezonden
om te praten over een hoger bedrag voor O.K. & W. op de be-
groting, waardoor het meer in verhouding komt tot "Oorlog".

De commissie zal bestaan uit:
Jac» Hoekstra, Amsterdam
Ne11ie He ier, Utrecht

. Joop Wolff, Amsterdam-
Lucas de Jong, Amsterdam
G-erda Oosterhout, Amsterdam (kunstenaresse)

/ Anja Woordewier, Amsterdam.

Slotwoord door Joop de Wolff.

12 October 1948.
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JArtibfcl in "De Ti jd" van 11-10-48.

APPEL PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD

In Amsterdam vergaderde dit weekeinde de Organisatie
voor Progressieve Studerende Jeugd. Driehonderd leraren,
onderwi jze r s en s tudenten namen aan dit "appel s tuderende
jeugd" deel.

Een resolutie werd aangenomen, waarin wordt aangedrongen
op "het ont t rekken aan 's r i jks schatkist van een groter
bedrag in het belang van het TTederlandse onderwijs en voor
de toekomst van onze nationale cultuur en wetenschap".

Aan de secretaris van de U II.O. werd een telegram ge-
zonden, waarin wordt aangedrongen op "het vasthouden van
het besluit tot a fb reken der diplomatieke betrekkingen
met Pranco-Spanje", voorts op "verhindering van executie
der tachtig kortgeleden ter dood veroordeelde jonge Span-
jaarden" en ten slotte een beroep op de Verenigde Naties
"oorlogspropaganda en oorlogsvoorbereidjngen tegen te gaan
en alle maatregelen te nemen tot behoud van de wereldvrede."
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'o-fTravenha^e» 20 november 1948*
nav schr van Utrecht no 47535.

(? B H E I

o

lot v«rvi,jaing naar \Jw schrijven no 833a-7-"48, dd, 11.10*
1948 en 14*10.1948, heb ik de eer tl hierbij opgave te verstrek-
ken van eiürna personen, aanweaig ter conferentie van de 0*?*S«J»,
gehouden op 9 en 10 Oetober 194B ta Uwent en - voor zover bekend
uit Amsterdam afkonstigf alsmede enige aanvullende persoonsge-*
gevene van de door U in boven vernel d schrijven ^enoerade deel-
name re en tenslotte enige mödedellnsren «ver de organisatie en
andere 'leden te TTwent vsroonachtig»

jTaci jIOËI^SHA» raedisch .titudsnt. Was een van -de leidende
figuren 'Vahjië't 1?5*I>*S» J.-SOjaerkajnp te Lenele (0 . )* gehoudan
van 17 t/m 24 «Fuli 1948. De overige Iqguapleiders waren a Frederik
de VRIES, .«^b, 31.1.1929| .Luoas de JOM, geb» 17.6.l926'"ie Am-"
sterdaia en aen gekerq tT». vaaja .̂ j!JD t̂ '(nadere Ko^evens onbekend)»
mogelijk eenzoon van jhan . (tetyit ^TVaja CrBLDBR, geb, 22.5*1893
t e f-touda, allen wonenSe te' ' ' n^-IL:il-UJLJ1

te
student 7e faculteit aan de f*ern. Universiteit

studantf

HS t student 7e faculteit» lid van "Pericles", voorsit-

o
ter van de Studentendelegatie t r conferentie»

Eudi _M,EYjBRt scholier, discussiant}

Rie liHAAg:- (KNAACS?), fröbelonder ajzereö, discussiantej

Fr 1 1 B fflJ IlijB , ex onderwijaer, thans student in de letteren,
discussiant' f" ' ' .

.:pÜBirry VIS3ER, student-kunstenaar, dicussiant, vartegenwoor*»
van "Se" a 'f d V ltf K!uns t ce nt rum " van de 0*P*S.J. te Amsteréamj

.garla ' HEHDRIK, kunetenaröBse, discussiantej

Hedda 0(BTgRHOt3gt lid coKHaissie van aanbeveling resolutie,
Waarschijnlijk fer da OOagjüRIIQÜ? ai jnj • .

- 2 -
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te

r f)CA f
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O

geb •

V
identiek aam
Amsterdam*

is ,<*©naamdt Halli»
> •? .1§27 > 't a ftel, studente In de medicijnen» wonende

(pianiste ten eongresae), 2e Boeriftvestrnat
a van bovengenoemd * Binst centrum" en wellicht
ïïendrina Jacoba HiQiK» #eb. 1t. 1*1926 te

jgana IA3fN|SH| Hiervan werd medegedeeld» dat hi^ 3e Jaars-atu-
dent is aan Ö* ISoonoaische faculteit van de Amsterdams® ïïniv®3>»
®iteit» Hij zou een functie hebben bi^ de wafd, Organisatie* va»
de vereniging "ïrederland-tI.S»S*R«Mi frederlkeplein 46 te

koorts bericht Ik u» dat naar mij van betrouwljare» dook
controleerbare zijde werd medegedeeld, op 28*29 en 30 December
1948 een nieuw congres van de 0*?«8»tf* te Amsterdam zal worden
gehouden» Voor die tijd aal in iedere afdeling een ledenverga-
dering dienen plaats te vinden* , Hierin «ouden dan tevens de
definitieve afdelingsbesturen moeten worden verkozen*

Bovenstaande mededeling werd verstrekt in een vergadering
van de "Qrgmnlaatieraad* der 0«I**S*J*| gehouden op 23 en 24
Ootober 1948 in gebouw W2)e leeuw1* te Amsterdam* Hierbij waren

aanwealg:

* 14*3 «1927
gete» L'1 7 . a *1 926 te Aaeterdan»

sise

m
5*8*1927 te

» (wellicht geb* 15*8*1924 )V
auster van, Luoas de

4»11 .1926 te Apeldoorn,

benevens énige tiït utrecht en het (Jool*

ÜJen hw-lae van Penny PKOiJCt bovengenoemd» heeft op 2 »1' 0*1 948
een bijeenkomst plaats gehaö v'an 15 a 20 leden van de af d. BKunat-
oentium1* van de 0*P*S»J*, afd» Amaterdaai» grotendötale leden van
een kanKtnijverheidaachool te üwant» Aldaar sprak lagdalemi. van
BMIIM SOAB^gAE£yi@gBlHt geb* 17. 10* 1 91 7 te ï*aagf "wonende' ''"Ie

over ftet önaerwerf»*l15e. Moderne Schilderkunst"*

Blijkens e«n verslag* voorkoraende in nummer 4 (voorjaar 1948)
van het 0*ï>*S*J'»-*orgaftn "De Poort", over het 0*P*S.J*,-£aaskaHip
te Kortenhoef » waren ongeveer 65 jongelui aanwessig, voornamelijk
Arasterdaramers* ïïi dit mr©lag werden met name genoemd de deelne-
merat - -



kampleiders*

Ik' heb de eer TT te verdoeken mi;j te al^ner tijd - ao
,.. * wel te willen doen inlichten fsrtrent de juiste per-.»».*,
politieke antecedenten van de hierboven geneerade *. nog onbe-*

kende -* personen* Wftdere gegevens omtrent fc»t "Kanstcentrum" vs
de afdaling Amsterdam van de 0»P»3«J. zie ik tevens /gaarne -te-
gemoet*

Het Hoofd van de Dienot
j£, namens deze*

ti*>
J,T, Crabhendttm*



MINISTERIE VAIT ALGEIIEHE 2AKEÏÏ

No.: B 47539,.
I T"

Bijlage: een

25 October 1948.

'Ie 2 il t ':'• t> V' • >, i '

no 47:; 3 9

derw.: terugzending
t(3)e Poort" E H E I

Ter voldoening aan het, in het slot van Uw dd» 13.10.1948
aan mij onder no Doss. 153/2 gezonden schrijven gedane verzoek,
heb ik de eer U hierbij, onder dankzegging voor het gebruik, terug
te zenden, het programma van de op 9 en 10 October 1948 te Am-
sterdam Behouden conferentie van de O,P.S.J.

Het Hoofd van de Dienst
,-, voor deaei

Aan de Heer
ïïoofdco ;;'iisüaris van Politie
te
«e-QRAYEHIIASE.

J.O. Orabbendaia,
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.-153/2,

O

J40CT.1948

Verslag van de, op Zaterdag en Zondag^ ber
1948, te Amsterdam (café "De Xroon") gehouden, conferentie
van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (0,PiS.«

Aanwezig 200 - 300 personen: jongeren tussen + 13 jaar
en + 26 jaar (mannelijke en vrouwelijke) benevens énkele vol-
wassenen.

De,zaal was versierd met de vlaggen van Frankrijk, de
V.S., de S.U., Nederland, België en Engeland. Aan de wand
hing een s pand o e k̂ , waarop met grote letters de woorden:
"Scholen geen Kazernes". Hier en daar was bloemënverslering
aangebracht. , ^-#ht**k4x4vwt'

De vergadering werd geopend door een zekere HEIüBAAR,
die er o.a. op wijst, dat docenten moeten werken in overvol-
le klassen met verouderde methodes en dito leerboeken; dat
de Nederlandse cultuur afbrokkelt en dat tegenwoordig kenne-
lijk het openbaar onderwijs wordt achtergesteld bij het Bij-
zonder (d.w.z. confessioneel) onderwijs.

Hij verwelkomt ..de voorzitter van de Belgische arbeiders-
jeugd (jeunesse populairi.de la Belgiq.ue) als gast.

4 Vervolgens houdt de voorzitter, Joop WOLFF, een toe-r,
praak, waarin bovengenoemde thema's worden uitgewerkt. Hij

doet dit. in een uitstekend helder betoog, dat met grote na-
tuurlijke welsprekendheid wordt voorgedragen. De mens moet
geen instrument zijn, maar een., zelfstandig denkend wezen..
Hij .ia al meester van de natuur, maar is het nog niet .van
de maatschappij. Het groepsbelang wint het van het algemeen
belang (het E.K.-onderwijs speciaal, krijgt- bij de regering
veel gedaan). Het openbaar onderwijs moet staan in
van de vrede. wWT"j Jongeren moeten en kunnen een :

. Tög verhinderen". In dit verband verwijst hij naar hei Atlari-
jtic charter. Spreker hekelt het optreden van het comité teger
Ion-Amerikaanse activiteit in de. V.S. Hij wijst op het vërb:anc
pussen vrede en cultuur en vrede en onderwijs. Spreker fraalt
Roosevelt's woorden aan: "de erkende waarheid moet op <S;e
scholenHe^ onderwezen worden" (De geschiedenis moet worden
weergegeven zoals ze in werkelijkheid is). Dus de inhoud van
het onderwijs moet veranderen. Spreker bestrijdt Hontgomery^l

. uiting, dat onze tegenwoordige jeugd ziek zou zijn.
v^l De 2e. spreker/yL̂ jĵ rĴ jŷ M (joods.type), die de per^
^bentages van het budgeTvoorontferwi js en voor oorlog ver-

i gelijkt. De laatste zijn naar verhouding, onzinnig groot ge-»»*-
worden. De ifederlandse .c uil t uur wordt door het steeds dalert;
van de begrotingen voor onderwijs"enorm geschaad. "Se^olenl
geen Kazernes" is voor hem meer dan een leuze. Hij ven—
deelt de agressieve toon der Amerikaanse politiek, en ei
teert de achteruitgang van het Amerikaanse onderwijs
tennood). De V.S. wordt een land van onbegrensde domheid
dat land zal dan invloed moeten hebben op onze cultuur» Wij
moeten strijden tegen iedere buitenlandse inmenging.

De bewering, dat de volkskinderen dezelfde kansen hier
hebben als die uit gegoede kringen is onjuist. Het percentage
volkskinderen, dat H.B.S. en Gymnasium bezoekt is minieia*
De spreker wenst, dat in de praktijk rekening gehouden \t kern-en keuzevakken, wat versnippering voorkomen eïi

dieping bevorderen zal.
Had WOLffg de ppJJLti-e-k propagandistische taaloefes&^ngej

en eenzijdige geschiedenis-behandeling in E.K. leerboekjes
-veroordeeld»-

' f
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veroordeeld, deze spreker wijst op de onzin, die betreffende^*
de Russische boeren wordt gedebiteerd, zelfs in de latere
drukken van het boekje van BElimiBLKAMP"en FAHREIHORT.

Op Zondagmorgen werden van 9 - 10.00 uur sectievergade-
ringen gehouden. Aan de sectievergadering voor H.B.S., Gym-
nasium, Lyceum, M.T.S. en landbouwscholen werd deelgenomen
door een dertig-tal jongens en meisjes. Er werd niet veel be-
langrijks naar vorengebracht.

De leider, secretaris O.P.S.J., LUC a a DE JOITG-, deed
zijn werk intelligent en tactvol.

Men wenste huiswerkloze week-ends (b.v. 2 x per maand)
met huiswerkrooster voor andere dagen— Men klaagde over grie-
vende beweringen en opmerkingen van leraren tijdens de lessen,
bijvoorbeeld bij geschiedenis en staatsinrichting. Is er een
wettelijke regeling, die dat beletten kan? (Hierop kon geen
antwoord worden gegeven). De rest van de ochtend en de mid-
dag tot ruim 15.00 uur werd, met onderbreking van koffie en
lunch, wederom door de congressisten gemeenschappelijk ver-
gaderd. Er werd niet een bepaald.onderwerp behandeld, doch
een groot aantal jongeren, zelfs van + 13 jaar oud, maakten
opmerkingen en stelden vragen over de"redevoeringen
avond te voren, of uitten hun wensen. De meeste jon,_ _
ren uit;Amsterdam, terwijl ook enige studenten uit Amsterdam
en utrecht werden opgemerkt. {

De conferentie was uitstekend voorbereid, verliep vlot
en zonder enig incident. De S.U. werd nooit genoemd, maar
toch blsek telkens,-dat de Oost-Europese landen de volle be-
langstelling van deze jongeren genieten.

Getuige een laatste opmerking van de secretaris, Luoajs
DE JONG; "De Vrede moet gehandhaafd worden, maar de bedrei-
ging ervan komt van het Westen."

Besloten werd, dat een deputatie naar de Minister zal
gaan om de op de 2e conferentiedag aangenomen resolutie toe
te lichten. Men roept de diverse schoolverenigingen op mede
te werken aan het beoogde doel.

Opmerkelijk was, dat in het café tegen redelijke prij-
zen"consumpties, lunch en diner konden worden besteld, waar-
van ruim gebruik werd gemaakt.

Als bijlagen gaan hierbij:
1. ' ïïen uitnodigingskaart; - ,
2. Af schrift "van de resolutie, verzonden aan de L!inistLJ(i

van Onderwij s ;£*&*̂ u»̂  f$/'£/-
3. Het program voor de conferentie ter kennisneming en

terugzending. ~~

|nden op 13 october 1948
"'/Ministerie van Algemene Zaken.
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Bij lagen: twee_

G e h e i m

Amsterdam, 14 October 1948

Volgno.

2 OOGT. 1948 <

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

*De zitting van 9 Oktober werd bijgewoond door pi. m. 250
personen, terwijl op "O Oktober ongeveer 200 personen
acte de prêsence gaven. Het merendeel dey bezoekers be-
stond uit leerlingen van Miudelbare Scholen. Ongeveer 25
studenten waren tegenwoordig, terwijl slechts een' drie-
of viertal onderwijzers van hun belangstelling blijk
gaven. Jonge kunstenaars waren niet aanwezig, hetgeen
wel een gevolg zal zijn van het op dezelfde dagen te •
Arnhem gehouden Congres v aai de Nederlandse Federatie
yan Beroepsverenigingen vü'orKuuijb'enaaT^s. CëT~was~e~en

lee'riingen van de béTcgrrdB^&gggtnlj v e rh ei~d school
Onder de bezoekers werden~ëën

g r o p e
tweetal bezoekers

militair uniform waargenomen. Indonesiërs warden
niet opgemerkt. De Belgische, l ink s-ge ori entee r de jeugd-
organisatie "Jeunesse Populaire de la Belgique" was ver-
te genwoo.rdigd door een tweetal bestuursleden, terwijl
verder werden verwelkomd dejmtaties van de studenten-
organisaties 'Tericles" en "Prometheus", het A.N7J.V.
en de "NederlaHoTse Onderwijzers Vereniging",

De vergaderzaal was gesierd met de vlaggen van Nederland,
België, frankrijk, Engeland, Amerika en de Sowjet-Unie.
Ook het embleem van de Jforld gederationi of Democratic
Youth, en de ei gen organisatie-vlag waren opgesteld, ter-.
wijl aan de wanden spandoeken en tekstborüen waren aan-
gebracht, waarop bekende slagzinnen uit het urgentie-
programma van de O.P. S. J*, &oals: "geen kazernes", "Meer
scholen", "wereldvrede", "meer subsidie", enz,

Aan de bestuurstafel hadden een vijftal personen plaats
genomen; t,w.:
*Joop (Johan gredgj?ik) WOLfflj1,
geboren te Velzen, 14 Maart 1927,
wonende te Haarlem;
Luoas DB J02EG.
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geboren te Amsterdam, 1? Juni 1926,
wonende: Diez e straat 10 I, Alhier;

idréjgTH.
HHiiuiïWBÏ'lgk identiek aan de b'ekende Karl Andreas

geboren te Keulen, 21 Januari 1928, wonenfte te Amsterdam,
Uiterwaarden straat 18 I, waarover dezerzijds mededelingen
zijn gedaan in rapport nr. 1599-48, d, d. 14 Mei 1948 en
3:.51-4-8. d. d. 1 September 1948;

één der -Belgische gasten en een vrouwelijk bestuurslid,
waarvan de personalia niet zijn kunnen worden vastgesteld,

i
Gecolporteerd werd met de franse tijdschriften "Lei lettres
franc ai se s", een gematigd links letterkundig blad em
"l'Ecran francais", vermoedelijk een socrrtgelijk georiën-
teerd filmtijdschrift. Overigens werden exemplaren van het
eigen conferentie-nummer "De Poort", de bekende propaganda-
folders en de eerste nummers vanft een eigen zangbundél

/te koop aangeboden. Een exemplaar van het conferentie-num-
IÜQT van "De Poort", dat 'ffiïnToïrnieer gold als beschrijving^

Lbrief en agenda, „wo-rdt aan dit rapport toegevoegd. In het
vervolg-verslag kan dan verwezen worden naar de inhoud
daarvan. Verder wordt bij dit rapport nog gevoegd een ge-
stencild blaadje "De Barometer", eveneens een uitgave van
de O.P» s* J. Al de genoemde oiukwerken en de officiële or-
ganen van de W. F. D. Y. en de Internationale Unie van Studen-
ten lagen op een leestafel ter "inzage. Opv'allend "Ms "Ttaar-
biQ, dat geen serieuze werken over onderwijsvernieuwing
en dergelijke problemen werden getoond, hoewel hieraan toch
een, deel van de inleidingen en discussies was gewèjd. Hier-
bij dient/ direct te worden opgemerkt, dat voonral de in-
leidingen een sterk negatief karakter droegen en dat door
de leiding van de p.P. S* J. op meer positief gerichte voor-
stellen en suggesties niet of ternauwernood werd ingegaan.
Natuurlijk volgde door het voortdurend critiseren bij de
vergaderden een stemming van ontevredenheid over de toe-
stand van het Nederlandse onderwijs ent een eenzijdige blik
op hetgeen met name in Amerika en Engeland bestaat op onder-
wijsgebied. Deze tactiek is tekenend voor alles wat zich
"progressief" noemt, maar waarbij gedacht moet worden aan
communistische1 infiltratie. Het kan dam ook voor mensen met
onderscheidingsvermogen niet moeilijk geweest zijn de ware
aard van de O.P.S.J. ook tijdens dit congres te onderkennen
en'het doet daarom enigszins vreemd aan dat bladen als "De
Tijd" en het "Algemeen Handelsblad" een berichtgeving op-
nemen, die bij buitenstaanders niets van deze doelstellingen
doet vermoeden. Dit is te erger, omdat de direct betrokkene,
de schooljeugd; uiteraard niet voldoende op de hcrogte is
en op deze wijze onbewust terecht komt in gevaarlijk water.
De leiding van de vergadering Qükweek duidelijk in het_open-
baarbeen prjo-i^ss^sj?h__standpunt in te :iemen en haar zoge-
naamde strijd voor het behöudTèE~Sê uitbreiding van de natio-
nale cultuur en wetenschap doet niet direct denken aan een
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communistische activiteit. Qn deze en andere redenen zal
het gewenst zijn de betrekkelijk nieuwe loot aan de bekende
stam nauwlettend te blijven gadeslaan en in verband daar—

•mede zijn ook dezerzijds enige maatregelen genomen.
\t zover een v r i j algemene beschouwing; volgt nu een meer

chronologisch verslag van het congres.

De leiding van de vergadering was niet bepaald in handen van
één uersoon, maar als de ziel van het geheel trad toch welo|
de bekende en bovengenoemde Joop WOLgg.

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

Vervolgens hield Joop WOLgg een inleiding over het onder-
werp: "Onderwijs en Vrede".
Het kernpunt van zijn betoog was de stelling, dat een vre-
destoestand onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de
wetenschap en het. behoud van de cultuur, terijl een werke^-
lijk goed onderwijis, dus vrij van politieke invloeden, bevo:
derlijk. is voor het behoud van de wereldvrede. In dit ver-
band deed spreker een felle aanval op het bijzonder onder-
wijs, waarbij vooral de katholieken het moesten ontgelden.
Hij sprak er vvan, dat het Katholieke onderwijs de leerlin-
gen gereed ma .kte voor hun latere taak in de K.V.P., K.A.B,
en dergelijke min of meer politieke groeperingen. Spreker
deed mededelingen over de voorrang, die aan het Katholieke
Zuiden gegeven werd bij de bouw of herbouw van scholen en
illustreerde ook de bevoorrechting van het Bijzonder Onder-
wijs op ander gebied. Hij sprak daarbij van een weldoor-
dachte handeling van de regering en verweet de Overheid
stimulering van de verzwakking van het openbaar onderwijs.
Met enige voorbeelden meende hij de subjectiviteit van be-
paalde leerboekjes te kunnen aantonen. Ook het door Amerika
adopteren (?) van de Katholieke Universiteit als een daad
van waardering voor het Nederlandse verzet kon spreker niet
bewonderen.
Sprekende, over het recht van de jeugd om zich te bemoeiem
met het onderwijs, wees „Joop Wolff op de activiteit van de
Internationale Unie van Studenten, waardoor het mogelijk
is geweest, dat de Chinese studenten zich verzetten tegen
Tsjang Kai Ghek, dat er druk kon worden uitgeoefend op de
bezettingsautoriteiten door demonstrerende studenten in-
West-Duitsland, dat het analphabetisme in Vietnam in drie
jaar tijds werd gehalveerd, enz., enz. Op deze wijze kwam
spreker heel aardig in de sfeer van de huidige internatio-
nale politiek en zette zijn betoog dan ook voort met woor-
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den van critiek_ op het beleid van Amerika, waardoor een oor-
logfidrei^."h'g irT Se wereld is ontstaan. ISJTreker hekelde de
ketter-jacht op progressieve kun sten aars.,gn_ intellectuelen
ijTTTaaTïst genoemd l anaènTvë'roTKterst el de in dïT"v"ë"r5and niet
veel goeds van de werkzaamheden der Oommissie voor on-Ameri-
kaanse activiteit. Natuurlijk werd ook de beroemde "neger-
kwestie" besproken en werd de zaak min of meer vervolmaakt
door het becritiseren van de onderwijstoestanden in de
Verenigde Staten. Bij zijn verdere betoog voor bescherming
van het openbaar onderwijs hield spreker een pl-eidooi voor
het vrije aenken, waardoor een werkelijk gezond verstand on1>
staat. Op deze wijze kwam hij weer tot zijn uitgangspunt,
dat goed onderwijs een zaak van de vrede i's.

In de dan volgende pauze werd een onderling contact gescha-
>en. Na de pauie hield de algemeen secretaris van_dé O.P. S. J,
de bovengenoemde Andrê WITH een inleiding over: "De toestand
v«n het onderwi j s^Ê^^WB^HtïiA. "
Ook deze spreker liet zich spoedig verleiden tot een speech,
waarvan het anti-Ameiikanisme afdroop. Ook hij becritiseert
de onderwijstoestanden, in dat land om vervolgens over te
gaan tot behandeling van het in de beschrijvingsbrief af-
gedrukte urgentieprogramma..,
(In het betreffende verlanglijstje zijn vrijwel alléén pun-
ten opgenomen, die reeds sedert jaar en dag een onderwerp
van actie, bespreking of best idering uitmaken in kringen' en
tijdschriften van onderwi j sdeskundi gen, studentenverenigin-
gen en dergelijke gezelschappen. Volgens ingewijden is er
bij de O. P. S. J.-activiteit ge^n sprake van originaliteit
of het moest zijn de min of meer onlogische en/of onmoge-
lijke manier om de schooljeugd zelf te doen bepalen wat en
hoe zij wil leren. ).
Spreker gaat dan voort met 'critiek op de Nederlandse rege-
ring om haar stelselmatige afbraak van de Universiteiten
en verklaart daarbij, dat de Neuerlandse katholieke regering
geen werkelijk wetenschappelijke studie wil. De inleider kon-
digt dart een onverzoenlijke strijd aan tegen alle vijanden
van het goede «nderwijs en doet daarbij een beroep op alle
ouders, leraren, studenten en scholieren.

Na deze spreekbeurt volgt een cultureel intermezzo, waartoe
verwezen mag worden maar bladzijde 2 van het programma-boekj<
Nadat nog het een en ander is medegedeeld over de indeling
van de volgende congresdag en voorlezing is gedaan van de
ontwerp_resolutie volgt sluiting te ongeveer 23 mr.

Op Zondag 10 October 194-8 werd te negen uur begonnen met de
delegatievergaderingen, welke slecht bezocht waren. De on-
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derwijzers groep telde drie man; studenten ongeveer 20; van
de scholieren waren er een zestigtal, terwijl de kunstenaars
werden vertegenwoordigd door een klein aantal leerlingen
van de Kunstnijverheidsschool. , Op deze delegatievergaderin-
gen moest eigenlijk het urgentieprogramma en de tekst van
de voorgestelde resolutie worden behandeld, maar omdat voor
een en ander slechts èên uur was uitgetrokken, kwam er na ee]
eerste'kennismaking, van een werkelijk ge dachten wissel en nie'
veel terecht.
De daarop volgende algemene discussies brachten een herhaald
en in alle toonaarden onderstrepen van de gehouden inleidin-
gen en de eisen van het urgentieprogramma door vele van de
ongeveer 30 jeugdige sprekers. Enkelen ^aren van mening,
dat de z.aak door de sprekers van de vorige dag wel wat te
negatief was geschilderd en-zijj wezen op enkele goede punten
van het Nederlandse onderwijs. Niemand voelde zich blijkbaar
geroepen om een politiek ander geluid te plaatsen tegenover $
het anti-Amerikanisme van de vorige dag en op een vraag, hoe

. • het onderwijs in de Sowjet-ünie was, werd door de bekende
* 11inks georiënteerde student, Hans NAMM, een bespreking

gehoüde"n~~5Ver~Frét~goëde onderwijs in dat land, waarbij wel
bleek* dat hij meerdere aspecten vam de Sowjet-Unie had be-
studeerd.
Bij de beantwoording van de discussies grepen de inleiders
duidelijk- alléén maar terug op datgene, wat een onderstrepini
of een aanvulling van hun betoog was geweest en lieten ande-
re geluiden vrijwel onbesproken. Zij propageerden daarbij
nog het systeem van het aanstellen van een klas se vertegen-
woordiger, gekozen door zijn medeleerlingen, die het contact
met de leraar of onderwijzer moet onderhouden. Ook braken
zij nog een lans, voor betere aan de tegenwoordige verhou-
dingen aangepaste leerboeken voor aardrijkskunde en geschie-
denis. Zonder belichting van hetgeen in bepaalde • opzichten,
plaatselijk zowel als landelijk reeds bereikt is, werd nog
gesproken over de noodzaak van school gezondheidszorg.
De vervolgens in stemming gebrachte resolutie, waarvan de
inhoud werd opgenomen in hetjzf rapport van 'M dezer, werd
met algemene stemmen aanvaard. Ben zelfde lot deelde de
tekst van een telegram, bestemd voor de U.N. 0. en waarvan
de inhoud ongeveer als volgt luidt:
"De conferentie van studerende jeugd, op uitnodiging van de
O.P. S. J.- op 9 en 10 October te Amsterdam'bijeen, dringt er
bij .de UNO op aan vast te houden aan het besluit tot het
verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Franc, o-Span j e.
Verder dringt de conferentie er bij de UNO op aan de executè
van de tachtig, kort geleden te Barcelona ter dood veroor-
deelde jonge Spanjaarden, te verhinderen. Zij doet een be-
roep op de Verenigde Naties oorlogspropaganda en oorlogsvoor-
bereidingen tegen te gaan en alle maatregelen te lemen tot
behoud van de wereldvrede,"
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Ook aan het congres van beroepsverenigingen voor kunste-
naars werd een vriendelijk telegram gezonden.

De samenstelling van de delegatie, welke de resolutie zal
aanbieden aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
sdiappen werd ongewijzigd aanvaard. Ook hierbij mag verwezei
worden-?ïnaar het rapport d. d. *" Oktober 194-8,

Met een opwekkend woord van Joop WOLJ?F, waarin o. m. de op-
dracht werd gegeven de idealen van de O.P.S. J. naar buiten
te dragen, werd het appèl te ongeveer "5 uur-gesloten.

M. -2
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preekstei

inderwerp;

"Organisatie Progressieve Studerende Jeugd O.P.S.J»"

: ter vervolge op de rapporten 23.8.'M-8 en 6.9.tl*-8 eveneens
• onder No. I.D. 0023̂ 1.

Op Zaterdag, 2 October 19̂ 8 vond ten huize van Fenny
Pronk, 2e Boerhavestraat *f2 ' " te Amsterdam, een besloten
bijeenkomst plaats van jonge aankomende kunstenaars, behó-"
r end e tot het JCwisJtĉ n±rjam_̂ fJjy4ng_A§s tjerdam_ der "O. P. S. J.w

15 personen, leeftijd 20-2̂  jaar, grotendeels leerlingen van
de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam.
i Mevrouw van Emde-Boas, Stadionweg 80 Amsterda»-Z., echtge-
note van Prof.v. Emde, zou Tsjechische van geboorte zijn,
leeftijd naar schatting 32-35 Jaar, spreekt met Duits accent*
HDe Moderne Schilderkunst",

Na een korte inleiding door Claartje de Jongfwonende p*a«
F. Przyrowski, Borssenburgplein 16 '•' Amsterdam), was het
woord aan Mevrouw van Emde-Boas, die na een uitvoerige uit-
weiding over verschillende methoden en techniek van schilders
uiteindelijk aanlandde bij het verschil tussen schilders in
Rusland en in West-Europa. Rusland waar de mensen allen één
zijn en de maatschappelijke chaos in West-Europa.

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

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

|Haarlem, 19 October 19^-8.

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



I.D* Haarlem.

Ho.; 0023̂ 1.

Doel:

Aanwezig;

C

Conferentie "O.P.S.J," gehouden op 9 em
in zaal 3 van Restaurant "De Kroon",Remi
Amsterdam.

Het Urgentieprogramma van de "O.P.S.J,"

Volgrio.

250-300 personen, waarbij jeugdige van l1* en 15 jaar, be-
staande uit leden van de "O.P.S.J.", kleine delegaties van
Studentenverenigingen als "Proraetheus"(Utrecht) en "Peri-
cles" en een aantal ouderen(belangstellenden) bestaande uit
onderwijzers en onderwijzeressen.
Verder was aanwezig een vertegenwoordiger van het "Natio-
naal Bureau voor de Volksjeugd" uit België en Marcus Bakker
van het "A.N.J.V,"

De conferentie werd te 8.15 uur geopend door Johnny Henrar,
waarna als Ie inleiden het woord nam; de landelijke voor-
zitter der "O.P.S.J." Joop Wolff, die tot onderwerp had ge-
kozen "Over onderwijs en vrede".
Spreker gaat uitvoerig in op de veranderingen welke plaats
zullen moeten vinden bij de Lagere en Hogere scholen, Uni-
versiteiten, enz. Er moeten meer scholen gebouwd worden,
Openbare scholen; het Bijzonder onderwijs, aldus spreker,
moet verdwijnen./Als overige veranderingen geeft spreker
aan: veranderingen in het Leerplan en in de leerstof, mo-
derne boeken en geen uitgaven meer voor kazernes en andere
oorlogsdoeleinden.
Wolff staaft zijn betoog met voorbeelden uit methoden van
onderwijs op R,K. en andere Bijzondere scholen, waar, aldus
spreker, propaganda gemaakt wordt tegen een bevrêeifle mogend
held t.w. de Sowjet Unie, waardoor de Russen in een verkeerd
daglicht worden gesteld»
Het moet volgens spreker mogelijk zijn, dat alle kinderen en
ook studenten behoorlijk onderwijs krijgen, dat hen in staat
zal stellen later mee te helpen bouwen aan een nieuwe maat**
schappij» Ook op de Openbare scholen zijn de kinderen af-
hankelijk van de politieke mening van hun leraren.
Onze regering vermoordt doelbewust ons wetenschappelijk en
cultureel leven. Hiertegen moeten de jonge studerende men-
sen protesteren.
Niet alleen met het onderwijs moeten wij ons bezig houden
zegt spreker, wij hebben de verantwoordelijkheid voor de
toekomst, wij moeten vechten voor de vrede, een vrede die
niet wordt gewenst door een bepaalde groep mensen in de
wereld, een groep die ons dom wenst te houden, valse voor-
lichting geeft en ons in een angst-psychose drijft voor
een komende oorlog van de zijde der Russen./De regering
trekt steeds meer gelden uit voor oorlogsdoeleinden, ter-
wijl de subsidies voor Onderwij s,Kunsten en Wetenschappen
steeds meer verlaagd worden.
Wij, studerenden der hele wereld, zegt Wolff, moeten samen-
werken om tot de werkelijke vrede te komen, tot een maat-
schappij, waarin we allen'é'é'n zijn.
Spreker onderstreept deze gedachte met voorbeelden uit de
studie wereld in andere landen, waar groepen studenten
schouder aan schouder vechten, tegen het vernieuwde fascis-
me dat Amerika over de wereld tracht te brengen, b.v.
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Chinese studenten die nog steeds sterven in hun strijd tegen Tsang
Kai Tsjek en Amerika; Spanje waar M-5$ van de studenten in de onder-
grondse vechten tegen Franco; Griekenland waar de faculteiten ge-
sloten zijn; West Duitsland waar de studenten regelmatig demonstreren,
terwijl in Rusland, aldus spreker 720.000 studenten zijn zonder striJdJ
Studenten, zegt Wolff, kunnen alleen staan aan de zijde van het At- 1
lantic-charter en vechten tegen de vijanden daarvan.
Ook in Amerika strijdt, aldus spreker, de progressieve jeugd tegen de
rassenvervolging en het handjevol mannen dat op een nieuwe oorlog aan-
stuurt; Amerika waar het belachelijke feit plaats vindt dat grote
kunstenaars als Orson Welles en Chaplin en nog zovele anderen zich te
verantwoorden hebben voor het Bureau voor On-Amerikaanse activiteit.

De tweede spreker, André With, hoofdbestuurslid der "O.P.S.J.", ha-
merde op hetzelfde aambeeld./Hij sprak veel verwachting uit over de
uitwerking van het onlangs gehouden Congres van Intellectuelen in
Wrocklaw(Polen), zo ook de bijeenkomsten in Praag, enkele maanden ge-
leden gehouden, waar aldus deze spreker, de besten van ons samen kwa-
men met de bloem van het Progressieve Intellectuele leven uit andere
landen.
Ook deze rede ademde een geest van zuiver communistische propaganda
tegen Amerika en West Europa en vóór Rusland, afbreuk aan onze re-
gering, die, volgens ppreker, de 7e faculteit saboteert, een rege-
ring die streeft naar de grootst mogelijke domheid onder de arbeiders-
bevolking e. d,
ra een scherpe aanval op Minister Gielen, hekelde With evenals Wolff
het huidige onderwijs, dat volgens hem wel voorlichting geeft over
oude vorstenhuizen, doch niet over de gebeurtenissen der laatste 25
Jaar als: de revolutie in Rusland, het Verdrag van Versailles en het
midige politieke leven. Is het niet eerder zaak vraagt spreker, om
se hierover voor te lichten?
ffith besloot zijn toespraak met de woorden "Maar hebt vertrouwen, wij
strijden voor een nieuwe wereld".

Als entre-act tussen beide redevoeringen trad Robert Sobels op met
een voordracht uit "Kameraad" van Maxim Gorki, terwijl muzikale mede*
werking werd verleend door s «
Renee Malotaux, viool;
Penny Pronk, piano; en
Karel Trouw, eveneens piano.

Op de tweede conferentie-dag, 10 October 19̂ 8, des morgens te 10 uur,
werd gelegenheid gegeven tot discussie over hetgeen Joop Wolff en
André With naar voren hadden gebracht.
Leen van Dijk, medisch student,(Prometheus",Utrecht) maakte er aaa«*
merking op, dat wel alle nadelen van hier en Amerika waren opgesomd,
doch er was niets gezegd over de stand van zaken in Rusland.
Deze uitlating zette enigszins kwaadt bloed van de zijde der "O.P.S.J.1
mensen, die "Prometheus11 aanwreven zich wel progressief te noemen,
doch het in de verste verte niet te zijn,
Zekere Nannen nam de handschoen op en vertelde iets over het onder-
wt7s~"ïn de Sowjet-Ünie, proefnemingen om tot beteren graansoorten te
komen, proefnemingen voor een beter soort katoen, de wetenschappe-
lijke en technische kennis van de Russische boeren e,d.

van het "Kunstcentrum" opperde het plan om een rei«
zenSetentionstelling fre organiseren betreffende het werk van Jonge
en nog studerende kunstenaars, welke reizende tentoonstelling geëx-
poseerd zou kunnen worden op scholen. Dit voorstel vond grote waar-
dering bij het bestuur en er zal dan ook hard aan gewerkt worden

dit
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Jdlt plan te verwerkelijken.
De vertegenwoordiger van het "Nationale Bureau voor de Volksjeugd",

dankte het bestuur voor de uitnodiging, prees de organisatie en sprak zi
zijn vertrouwen uit in de grote toekomst van de "O.P.S.J."

Marcus Bakker van het "A.N.J.V." sprak eveneens zijn bewondering uit
voor de "CUP.S.J." en wees op de noodzakelijkheid dat de "O.P»S«J." sa-
men zou werken met de arbeidersjeugd. Br moest dan een gezamenlijke sec-
tie komen "O..P.S.J./Arbeidersjeugd", tegen de regering en samenwerkend
in de strijd der "O.P.S.J." voor de vrede.

Het verhaal van een studente over 80 jonge studenten die ondergronds
hadden gevochten tegen Franco en thans in Barcelona tot de doodstraf
zijn veroordeeld leidde tot het besluit der H0«P*S.J." om een telegram
te richten aan de "U*N.O." , waaein bij de Verenigde Naties wordt aan-
gedrongen op verwerping van het besluit Franco-Spanje op te nemen in de
Verenigde Naties en het executeren der 80 Spaanse studenten te verhin-
deren.
Voorts werd namens de "O*P.S.J." een telegram van gelukwens gezonden
aan het Kunstenaarscongres te Arnhem.
Tevens werd het besluit genomen een "0*P.S.J.M delegatie bestaande uit
leden der H0«P.S.J.M uit diverse afdelingen af te vaardigen naar het

( Ministerie van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen, om aldaar het Urgen-
tieprogramma der M0.P.S.J,"voor te leggen en op de uitvoering daarvan
aan te dringen.
Deze delegatie bestaat o.m. uit:
Jacques Ko«Hstra, Joop Wolff, Andrë With en nog enige anderen(niet na-
der genoemd).

De meeste der aanwezigen gaven geen commentaar en juichten het Urgen-
tieprogramma in zijn huidige vorm toe.

De stemming op beide conferentiedagen kan enthousiast genoemd worden»

Ter inzage lagen verschillende buitenlandse studenten-bladen, ter-
wijl ter verkoop werden aangeboden een aantal Franse bladen w«o. MLes
Lettres Fran$alses.

Een der aanwezigen bleek in het bezit te zijn van een Roemeens blad
"La Roumania Nouvelle"i verschijnende te Boekarest, Dit blad, evenals
Hongaarse en Tsjechische bladen zouden worden doorgegeven door de C.P.N,
De tdÉ&fe van deze bladen is in de Franse taal gesteld* aangezien de
BalkaHfcAMènndoor vrijwel niemand hier gelezen kunnen worden» De Franse
taal zou in deze de voorkeur hebben gekregen, oadat zowel de Duitse als

( Engelse taal als onsympathiek worden aangevoeld.

Betreffende de afdeling Haarlem kan nog worden medegedeeld, dat deze
afdeling momenteel 23 leden telt*
Als secretaresse der afdeling Haarlem treedt op: Rie Nordholt, Zeestraat
1+2, Beverwijk,

Personalia van in het rapport voorkomende personen(voor zover bekend)

Joop Wolff- reeds meerdere malen gesignaleerd;
Glaartje de Jong*, p,a. F. Przyrowski, Borssenburgplein 16 II1 Amsterdam;
Lucas de Jong- secretaris hoof«bes*$iur "O.P.S.J.", Admlralengracht 96 *

Amsterda»-Z.
Hans Nannen- Brahmstraat 16 IV, Amsterdam-Z., leeftijd circa 22-21* jaar,

zou lid C«P.N. zijn, 3e jaars student in de Economie, af-
komstig uit Den Haag, student aan de Universiteit te Am-
sterdam. Zou een, functie hebben bij de Af d,Organisatie van
de Vereniging "Neder land-U, S «S,R.'*, Frederiksplein ̂ 6 te
Amsterdam.

Fenny Pronk- 2e Boerhavestraat 2̂ ''', Amsterdam;
Johnny



Johnny Henrar- nadere gegevens onbekend;
Andrg With- lid hoofdbestuur "O.P.S.J.";
Robert Sobels- nadere gegevens onbekend;
Karel Trouw- nadere gegevens onbekend;
Renee Malotaux- nadere gegevens onbekend;
Leen van Dijk- med. student(Verg."Prometheus" Utrecht);
Harry Visser-("Kunstcentrum");

i Jacques flto«lfstra- nadere gegevens onbekend;
l Marcus Bakker- "A.N.J.V." ,

Uit het bovenstaande komt duidelijk naar voren, hoe, met een geraf-
fineerde tactiek, een deel onzer jeugd, waarbij kinderen(schoolJeugd)
van l1* en 15 Jaar, communistisch worden beïnvloed.
Opmerkelijk is ook de uitlating van Marcus Bakker, waaruit een poging
blijkt van de zijde der A.N.J.V, om contact te leggen met de "O.P.S.J.*
Opmerkelijk is tevens, dat Bakker spreekt van de "A.N.J.V.11 als aybei**
ersjeugd, die moet gaan samenwerken met de "O.P.S.J.11, dus meer int e l-
ectuele jeugd en hij deze dus blijkbaar ziet als stammende uit het-
zelfde nest als de communistisch ingestelde "A.N.J.V."

Hierbij wordt gevoegd een exemplaar van "Verover ing" (orgaan van het
comiti van oprichting van een organisatie van progressieve studerende
jeugd) «n de brochure "Wat wil de "O.P.S.JV? m^^ot* >«•»**
Tevens worden bijgevoegd de nummers ̂ -5-6-7 en 8 f benevens een speci-
aal Conferentienummer van de "O.P.S.J," /

Haarlem, 19 Octbber

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
's-G r a v e n h a g e .
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Verslag van de.op 9 en 10 October 1948 te Amsterdam
door .de Organisatie van Pro'gressieve Studerende Jeugd (0.3?.S.:J.V
gehouden "OönTereïLtie van Studerende Jeugd". " • -. •

De zitting van 9 October wè\rd bijgewoond door circa 250 perso"-'7
nen, terwijl op 10, Oetober ongeveer 200 personen aanwezig wa-
ren. Het ïaerendeel der beaoekers bestond uit leerlingen der
midflelbare scholen,; Voorts .waren ongeveer'25 studenten teWn- -
woöi-dig, terwijl 3 of 4 onderwijzers van hun belangstelling
blijk gaven* .' /

Jonge kunstenaars waren, vermoedelijk als gevolg v&n het op
dezelfde dagen te Arnhem gehouden congres-van de Nederlandse
Federatie van Beroepsverenigingen vopr Kuns-terïaars, niet aan-
wezig. !.W:öl was een .groepje' loeriingon van eön'Eanstnijverheiös-
sohool'tegenwoordigV

De Belgische, links georiënteerde jeugdorganisatie "Jeunessc
Populaire de la Belgiquê" was vertegenwoordigd-door een twe,/tl
bestuursledGn, terwijl verder werden verwelkomd deputaties v n
de studentenverenigingen ."poric'SL̂ s" en "Pro:metheu-s", ,het A.: .
J.V. en .da "Nederlandse Onderwijzers VüTëniging". '•

. • • * , - • " • • • ' • •

De vergaderzaal was versierd met.'de nationale vlaggen van ITc-
derïand, België, .frankrijk, SngG.ïand, de IT«S.A> e'n de Sovjet
Unie.. Ook de" eison órganisatiovlag e,n liet embleem'van de
"World, Federation of Deraocratic yöuth" (̂ .I'ïD.Ï») waren op^^- "
steld. • " , " ' . - ' '

Aan dé wanden waren spandoeken eh .tekstborden aangebracht, wa r,
op divefse slsgsinnen uit het urgontié-prograECia van de O.P.Sr
J. als ."göeh kaze.rnos", ."IÖ.ÜGÏ' sciiolon11'!, "woreldvröae" en "râ i1
subsidie" voorlcwamen. " .>•

werd mqt de Franse. tijdschrift..m "3J03 lettres,
öisös" eh "l'Ecran frangais"., .het conf ortntienu nier van

het "Ó.P.S.J.-orgaan "Do Poort" en onigo propagandafolders.
Deze drukwfc'rkün lagen bovondipn mot do organen van do W.F.D.Y.
-en de "Interna tionalo Unie van Studontün51 op' o^n loos taf ol tor
inzage. .

De copforuntie werd goopond dóór Theodoro Johan Henrar, .die
moer in hot bysonder de oor'der genoemde düputati-ois wolkom
te en de- doelstellingen van de O.P.S.J, besprak.

X

Vervolgens hield JohanPrederj.k Wolf f, geb. H". 3.1927 te Vel-
sen, wonende te Haaflöta SenllniGidïrcg over het onderwerpt
"Onderwijs en Vrede".

Ho-t' kernpunt van sprekers betoog was de stolling, dat een -
vrodeètoestand onontbeerlijk is voor- de ontwikkeling van de

e,n het behoud van de cultuur,, toi-v^ijl omgekeerd •
idpèwij^f, v^±Jj van poT,itloke invloaden,
he't behoud^ vâ i -"de "wc

"motten en kunnen -,-,.'-..... ..^*
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Spreker deed een-felle aanval op het byzondere onderwijs en
zeide, dat h,t Katholieke onderwijs de leerlingen gereed
maakt voor hun latere taak in de K.V.p., do K.A.B, en derge-
lijke rain of in^er politieke groeperingen.

De regering, aldus spreker, bevoorrecht op weldoordachte wij-
ze het Byzonder Onderwijs. Hij noemde in dit verbr.nd o.a. de
voorrang die aan het Katholieke Zuiden gegeven wordt bij de
bouw en herbouw van scholen. De overheid stimuleert de afta-
keling van het Openbaar Onderwijs, dat in dienst, moet staan
van de vrede.

Vervolgens becritiseerde Wolff de toestanden op onderwijs geT
bied., in de U.S.A,, waarbij hij de rassendiscriminatie op de ^
scholen naar voren bracht. Er zquden in de Verenigde Staten
te weinig scholen, te weinig leerkrachten en zeer.veel on.Te--
lettord.jn zijn. .Ook zouden daar S.000 kinderen niet in de /?•..• l o
genheid zijn onderwijs te ontvangen.

Sprekende over het recht- van de jeugd om zich aet het onder-
wijs te bemoeien, wees Wolff op.de activiteit van de Interne-
tionale Unie van Studenten. Hierdoor zou het o.m, moelijk
-•zijn geweest., dat de Chinese studenten zich verzotten te "UB
Tsjang Kai Chek, dat er'door demonstrerende studenten druk
kon worden uitgeoefend .op de bezettin^sautorituiton in West-
Duitsland en dat het analphabctisno in Vietnam in- 3 jaar
tij ds word gehalveerd.

•Hiermee in de sfeer van do tegenwoordige internationale poli-
tiek gekonen zijnde, uitte spreker folie critiek op het beleid
in deze van Amerika, waardoor de internationale vrede zou
worden bedreigd'. Hij hekelde de ketterjacht op de progressief
ve kunsten-aars en intellectuelen en veronderstelde in dit ver-
band niet veel -goeds van de commissie voor on-Amerikarnso
activiteit, welke commissie hij de naam gaf van "communisten
jagers".. :

Tenslotte hield spreker een pleidooi voor het vrije denken,
waardoor werkelijk gezond verstand ontstond. Hij drong er op
aan, dat de erkende waarheid zou worden onderwezen en de ge-
schiedenis op de juiste wijze zou worden weergegeven. Daar-
voor was v ..rendering van geschiedenis, leerboeken, vooral op de
Byaondere scholen, noodzakelijk.

Hij sprak zijn verontwaardiging er over uit, d?.t op een R.."K.~
school werd onderwezen uit een .geschiedenisboekje, waarin
aou worden prezegd, dat priesters door do communisten in Span-
je werden vermoord. Op verschillende scholen werden tap.lboelï--
jes gebruikt met , politiek-propagandistische oefeningen. Der-
gelijke boeken, aldus spreker., 'geven valse voorlichting.

Vervolgens hield j&rl Andreas ̂ ith, g-eb. 21.1.1928 te Keul.ou,
wonende to Amsterdam,' secretaris VF.n de O.P.S.J. een inlei-
ding over "De toestand van het'onderwijs in 'ons land",

- Ook -
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Ook deze spreker becritieeerde de onderwijstoestanden in
.Amerika.,'.dat volgens hea een land van onbegrensde domheid
wordt en dan nog wel invloed zou móeten hebben op onze: oultutir.»
Wij moe-ten, aldus spreker, strijde-n tegen ê lcè buitenlandse
inmenging,- ' • '•

/oud-
Na een scherpe aanval op/Binister Gielen, hekelde WAth evenals
Wolff het onderwijs in ons land, dat wel voorlichting geeft
over oude vorstenhuizen* -maar niet over de gebeurteniseen vr-n
de laatste 25 jaar, als de Russische revolutie., het verdrag
van Versailles en het huidige politieke leven», Is het niet
eerder zaak, zo vroe^ spreker, de jeu£d hierover voor te lic'1-
ten?

Hij aeid;e voorts, dat de Nederlandse cultuur enorm v?ordt ge-
schaad door de telkens lager wo^öndébegrotingen voor het on-
derwijs. Voor hem was "scholen, geen kasernes" noodzaak en
meer dan een leuze. Hij 'noemde de percentages van de bugroti',-g,
welke voor onderwijs en voor oorlog zijn bestemd* wolke laat-
ste "thans onzinnig hoog sijn geworden".

Vervolgens besprak hij de onbillijkhoid geleden,.'in het feit,
dat de arbeidersjeugd na s:;n dag van hard werken, des avonds
moet gaan studeren om iets te bereiken, terwijl de rijkelui'o
zoontjes dat op hun gemak overdag kunnen doen» De' bewering,
dat volkskinderen de^elfdo' kansen hobben als die uit do gegojdt
kringen, werd door spreker volkomen bezijden de 7/o.rkelijkho.id
geacht. '

f

Do overgaiigsmogcaijkheden 'tussen do verschillende scholen als
Ia.U.X.O., -H*'B.S», M. T.S.,, Èu'nstnijverhoidsschool on "Ambachtis 1̂
school warden door hem als zeer gebrekkig geschetst*

_Wat in so.ciMigo boeken, zelfs in de latore uitgaven van het •
boekje van BruL-.inclka.o.p en ïahronfort omtrent de Sussische boe-
ren wordt «T^debiteord, aldus Ti7ith is grote onain.

Spreker beschuldigde de Nederlandse- regering van stelselmati-
ge afbraak van de Universiteiten on verklaarde daarbij, dat
de Eatholiake regering geen workelijk wetonschappolijko studio
wil. • • ' . . . ' :: ".'.

Deaé inloidor kondigde .tenslotte-- de onverzoenlijke strijd aan
tegen allo vijanden van' het goede onderwijs en deed daarbij
een beroep op alle ouders, leraren, studenten en onderwijzer;:;,
Hij besloot met de woordons"Hebt vortroü^öhj wij strijden
vóór een nieuwe we-rcl<|".- :

i \ • * * " ' . - • ^

Op 10 Ootober vonden alloreers.t-"do dalegatiö-'vergaderingen
plaats- De ondérwijzörsgroepttplde 3j d'è'studenten 20 on de
scholieren 60 personen/ terwijl do kunstGnaa.rs werden verte-
gonv/oordigd door oen groepje leerlingen vsn de Kunstnijver-
heidsschool.

- OP -
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Op de'zc delegatie-vergaderingen moesten liet urgentie program-
ma on de tekst v?n do voorgestelde resolutie word.on behandeld
maar omdat hiervoor slechts één uur was uitgetrokken, kwam
van ;;en werkelijke godachtenwissüling niet veel terecht.

In de studentcndel-egatio sprak men zich uit voor een algehe-
le bekorting of afschaffing van de militaire'dienstplicht,
dus niet alleen voor de studenten.

Aan de daarop volgende algemene discussie werd deelgenomen
door ongeveer 30 personen, van wie sommigen ogenschijnlijk
niet ouder waren dan ongeveer 13 jaar.

(
Aangedrongen werd op het, op tuberculose doorlichten van
onderwijzers, -leraren en leerlingen, op bekorting van de
militaire diensttijd (niet alleen tfoor studenten), afschaf-
fing ven het onderricht in vreemde talen en invoering in
plaats daarvan van hot Esperanto als lü-jrvak, het iiiruineij
van oen grotere plaats voor hot vak kunstgeschiedenis en
tekenen op de gewone scholen, bescherming van het beroep v.'-u
onderwijzeres op do kleuterscholen en het invoeren van eon
progressieve college'geldreg^ling, nut daarbij aejialu.itend,
verruiming van het aantal studiebeurzen.

Betreurd werd, dat het l/I. T.S.-onderwijs nog steeds in handen
is v?n particulieren en dat er oen "vacuüm" bestaat tussen
de hoogleraar en de student»

Enkelen lieten zix;h in waarderonde v/oorden uit over hot on--
derwij s in Rusland, waarover ook enige vragen werden gesteld.
Niemand keerde zich tegen hot op de voorafgaande dag door
inleiders aan de dag gelegde anti--Amerikanisme.

Een vertegenwoordiger van het "Kunstcentrum'1 'van de O.P.S.J.
stolde voor e u n reizonde tentoonstelling van het werk van
jonge on nog studerende kunstenaars te organiseren. Deze
tentoonstelling zou gehouden kunnen worden in scholen.

De vertG:genwoordiger vrn de Belgische "Jeunesse Populaire"
dankte het bestuur voor de uitnodiging. Hij prees de orga-
nisatie en sprak zijn vertrouwen uit in de grote toekomst
van de O.P.S.J.

Majrcus Bakker., geb. 20.6.1923 te ^aandam, vertegenwoordiger
ven het A.II.J.V., sprak zijn bewondering uit over de O.P.S.J.
en wees op de noodzakelijkheid van samenwerking tussen de
O.P.S.J. en de-arbeidersjeugd ' A..1T. J.V.). Er. moest dan een
sectie "O.P.S.J.-Arbeidersjeugd" komen tegen de regering -ii
gezamenlijk werkend in de strijd voor de vredo.

Bij de beantwoording van de discussianten grepen de inlei-
ders merkbaar alleen t^rug op hetgeen zij tevoren hadden
betoogd. Zij propageerden daarbij nog,het aanstellen van

- eon -
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een klassovert ..-gc-nwoordiger, rrekdsen door do modeleerlingens
diq .hot contact mét leraar' of ondervïijzer, noet. onderhouden»
Ook braken zij nog oen lans .voor bo-torc, aan de tegen' roordigU:
verhoudingen -aangepaste leerboeken voor' aardrijkskunde en go-,
schiederiis. Zonder te memoreren v/at. te dien opaiclite reeds.
wordt gedaan, bespraken zij de noodzaak van scho'ol-*geaondhcid£>
-zorg.
Hot voorstel betreffende do reizonde tentoonstelling vond
waardering. Aan da verwezenlijking van dit plan aal worden
gewerkt» -

Opvallend was, dat onder de tor lezing gelegde le'ctuur» s°°n
serieuze werken o v,;- r onderwijs -«vernieuwing en dergelijke pro-
blemen we.r-en, hoewel daaraan toch eon deel ven de inleidingen
-on discussies was gewijd. Opge;iurkt dient te worden,, dat de
inleidingen een sterk negatief karakter, droo.gün en dat dóór
de leiding van de O. P. S. J* ̂ op.meer positief gerichte voorst̂ .l̂ .
len niet of ternauwernood v/erd ing^ga,an» Door het voortdurend
on uitsluitend critiseron noest zich bij do vergaderden een
ontevreden stemming over de toestand van het Nederlandse onBoa>
wijs ontwikkelen.,, terwijl zij, door de wijze waarop de inlei-
ders het onderwijs in Aiaorika beliclitten, e^n slechte indruk '
moest on' krijgen v̂ .n de toestand, •weiko in, dr.t land op dit ge-
bied bestaat.' Deze tactick/is volkomen gelijk a'r.n, dio, welke
door do CormitünistischG Partij Ne.derland thans algomeén wordli'
föo gepast. . . . . - - . . .
Hoewel ae naam vr.n de Sovjet-Unie door de inleiders niet werö
genoead en do leiding van ,de vergadering duidelijk on-trf/eek i::i.
het openbaar- een pro-Russisch standpunt in to nomon, trr.d hm).
sympatii^o voor de Oost-Europeso landen toch telkens aan de d.-'.-̂
De secretaris vr.n deO.P.:S.4̂ :, Lucaa ,<Sle Jong, gob., 1 7.6*1927 to
Ajastordan, ga-f b.v.« nis zijn laatste opia'o.rking ten boste:
"Do vr^-de moot cehr.ndhaafd worden, mar.r d'e''bG'dreiging erva.n
kont uit het Westen". -:

Aan het einde vr.n deze bijeenkonst werd een delegatie samen- •
gesteld, wolko de opdracht kreeg ar.n de . Minister 'van Ondor-
r'?ijs,. Kunsten en Wetenschappen een resolutie a-̂ .n te bieden 011

l toe te lichten.

De resolutie hoeft de volgende inhoud s
"De Conferentie van Studerende Jeugd, op uitnodiging van do
"O.P.S'.J. op 9 on 10 October- te Assterdaci bijeen, spreekt z
"verontrusting uit over de toestand, waarin liet Nederlandse
"onderwijs op het ogenblik verkeert.

/

' - Gozien -
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ii hot belang v.°n hot Nederlandse onderwijs voor do ITc-
"derlandso jeugd on voor do toekomst van onze nationale cul-
tuur on wetenschap, dringt de conferentie er bij de regering
"op ar.n voor het jaar 1949 oon grotor bedrag nr,n 's rijks
"schatkist tü onttrekken, dan thans is g^raand on verzoekt ca
"regering tot wijziging v r. n de r^-ods ingediende ontw-^rpbsgro-
"ting ovor te ;~aan. Speciaal dient zorg to worden gedragen
"voor do gelijku berochtiging van hut Openbare Onderr/ijs ten
"opzichte vr-n hot Bysondere Onderwijs.
"De Conferontio van Studerende Jeugd is van mening, dat het
"urgentieprogram van de O.P.S.J. constructieve richtlijnen
'"biedt, die bij v^rtfeaenlijking e^n belangrijJse bijdrage lcun-r
"non-vornen voor het herotul en vernieuwing'v?n het ïïoderlan'
"se onder"/rijs« Onmisbaar is hierbij do inspanning van de
"studerende jeugd, die zich in diunst zal nooten stellen van
"de verdediging en ontv/ikkcling van het Nederlandse onderwijs
"in het algeneen en het Openbaar Onderwijs in het byzonder»"

Behalve do hierboven Vüraelde resolutie, werd ook i-iet alge.r.c. c
stomiien aangononen de vorzonding van een telegram, bestemd
voor de U.N.O., waarvan de inhoud ongeveer als volgt luidt:

"Do Conferentie van Studorondo Jeugd, op uitnodiging van do
"O.P.S.J. op 9 on 10 Octobor te JListorclan bijeen, dringt or
"bij de IT.1I.O. op aan vast to hov.dén aan^heoluit tot het vor-
"breken van de diplonatioko botrokkingen net Franco-Spanje.
"Verder dringt de conferentie er bij de U.IT.O. op aan do
"executie van de Jtachtisg, kort geleden te Barcelona ter dood
•"veroordeelde jonge Spanjaarden te verhinderen. 'Zij doet eej.
"beroep op de Verenigde ïTaties oorlogspropaganda on oorlogs-
"voorbereidingon t-a gen te gr.an' en allo maatregelen te nemen /
"tot behoud van do wereldvrede".
,/het
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Hiermede heb ik de eer tT te berichten, dat in nummer
4 voo-rjaar 1948 van het orgaan "De poort" van de "Organi-
satie Progressieve Studerende Jeugd" door een zekere
van fflJRP te Rotterdam een critiach artikel over wioktinde-

werd geschreven.» .
lid van de commiasie tot aantreding van de reso-

lutie, als bedoeld in het U bij Kijn schrijven No» 47787»
d,d» 5-11-1948 toegezonden verslag van de 0»P»S«J«-confe- •
rea,tie te Amsterdam, werd genoemd Anja HOORDB̂ IBR. leerlinge
ener 5 jarige H»B»S« Van haar schî nic opK het initiatief te

uitgegaan tot het verzenden van het protest-telegram
aan de tJ.I*0*f betreffende de Spaanse kwestie.

In de "Barometer" een prspagandablaadje voor de in-
zamelingaactie ten behoeve van hogergenoemde conferentie,
worden als' propagandisten van de afdeling Hotterdad ge-
noemd Lineke HOolGARSPEL, Hanaie SROBHSSÏÏIJg en Hel

Onder de vermelding dat van Gftftü? wellicht identiek kan
aan J.S. van GFÖHI1. geboren 15-2-1928» wonende te Hot-

terdam en Anja HOORBBWIM aan Anje H001DEWIBR, geboren
22-4-1923 te Rotterdam* heb ik de eer ïï te verdoeken, mij-
indien mogelijk- wel omtrent de personalia en politieke
antecedenten van de hierboven genoemden te willen doen be-
richten.

Het Hoofd van de Dienst
£ voor deee:

L.L.van Laere

Aan de Heer
Hoofdoommiasaria van Politie
te
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Bijgaand doe ik U toekomen een rapport
be t ref fende de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd.

i
De bijlage ("I)e Poort" no, 3) ontvang ik:

na kennisneming gaarne van U terug.

Utrecht , 25 October 1948
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Bestuursvergader ing van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd op Woensdag, 20 Oct .1943
ten 20 u u r . Adres: Bandoengstraat 24 bis a te Ut rech t .

Aanwezig : KAREL DS MOL (alias: ILJA DE M U L ) , geboren te
Zui len 5-4-?2, wonende Bandoenigstraat 24 bis a
te U t r ech t ;
A . L . v . d . NAGEL, wonende Slotlaan 1a te Zeis t ,
HENK VAN BEEK.

6 nieuwe
"De Poort"

•tf-TY'

Uit Amsterdam was de boodschap gekomen, dat er
leden bij moesten komen en 12 nieuwe abonné's op
In Utrecht moeten voortaan 40 Poorten worden verkocht .

i • "̂

Het bestuur moest in 2 delen gesplitst worden:
I. voor het M.0.-werk,
I1. voor het Studentenwerk. •;
Wat dit werk preciej omvat wordt a,s. Zaterdag en Zondag
(2? en 24 Oct.1943) besproken in het café' "De Leeuw" in de
buurt van het Waterlooplein te Amsterdam.

Functieverdeling Bestuur:
II.N. Voorzitter Studentenwerk en voorzitter afd. Utrecht,

i ïlja de Mol, secretaris M.O. en afd. Utrecht,
•l A.L. v.d .Nagel, secretaris Studentenwerk,
[Henk van Beek, penningmeester afd. Utrecht,
TT. N. Propagandaleider .

Vrijdag, 29 Oct.'4S, zal er een vergadering zijn van de
O.P.S.J. speciaal voor het Studentenwerk. Daarbij moeten
worden uitgenodigd:
LEENDERT ANTONIUS VAN DIJGK, geb. te Rotterdam 1?-8-20,
wonende v. Humboldtstraat 1 bis te Utrecht,

—HEWK JANSEN (nadere gegevens niet bekend),
CüRNELIS DE JAGER, geb'. te Den Burg 29-4-21, wonende
Kanaalstraat 120 te Utrecht.

ÜP—.—**—«»

NELLIE HEIER, geb. te Tiel 5-7-27, wonende Nwe Koekoekstr.
57 te Utrecht (zie verslag C/2 no. 7?1'48) is geschrapt als
aanstaand lid van de O.P.S.J., aangezien zij heeft mede-
gedeeld dat zij geen lid wenste te worden daar zij de ver-J?
gadering in Amsterdam opruiend vond en vol faa_£l.s„t_lache
tendenzen.
ARMAND WASTIAUX, geb. te Arnhem 26-5-24, wonende Parkstr.43
te Arnhem, studieadres Rijnlaan 141bis te Utrecht, wordt
ook niet gewenst als lid van de O.P.S.J. (voorlopig ten-
minste), daar hij in 1943 de loyaliteitsverklaring heeft
ge t e ke nd.

Bijlage: "De Poort" no. 3.
25 October 1943,



M

-aravenhage , 4 november 1943.
...j

Wo. B 48242
Bijlage» een IHg Ulh 2
Onderwi Terugzending

"Be Poort".

n.a.v.schr.Utrecht 25-10-48

ÖLJJLJ_I M.

Ter voldoening aan het in Uw schrijven G/2 Mo.773'48
gedane verzoek, heb ik -de eer U hierbij, onder dankzegging
voor de inzage, te doen toekomen het mij als bijlage bij ,

nyermeld schrijven toegezonden orgaan van de O.P.S.**rt Fö.a. Het Hoofd van de

jg,voor deze:

Aan de Heer
Hoofd CommisBaris van politie
te

,T.ö.Crabbendam



C/2 no. 787'48

Volgno.

BSE
2 9 OCT. 1948

Hierbij doe ik U het verslag toekomen van
een vergadering van de Organisaiieraad van de
O.P.S.J., gehouden op 2? ë.n 24-10-43 te Am-
sterdam.

recht, 28 October 1948.

C.
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C/2 no. 787'48 OPSJ ZEER GEHEIM

R A P P O R T .

Vergadering van
desorganisatie van Progressievp.
op Z a ter dag ê n~ Z o nd ag,
dam in
straat

2^ en 24 October
het verenigingsgebouw "De Leeuw"

de ILx_SJ£ig&yi£££§A van
ouden

Araster-iy4§Tte
Valkenburger-

Aanwezig waren:
JOHAN FEEDEHIK WOLFF, geb. te Velsen H-3-27, wonende te
Haarlem,
LUCAS DE JONG, geb. te Amsterdam 17-6-26, wonende te Am-
sterdam, JBiezelsstraat 10-1,
ELSE MULDER, wonende Courbetstraat 35 te Amsterdam,
MAETHA VAN MALSEN,
CLAARTJE DE JONG (zuster van Lucas de Jong),
JAC. HOEKSTRA, Amsterdam,
PREEK DE VRIES, wonende Lucellestraat 66-11, Amsterdam,
GERARD POTHOVEN, wonende Zeilstraat 4, Amsterdam, redacteur
van "De Poort",
JOHAN HAAYER, Amsterdam,
/Mej. Loes .... (voornaam) uit het Gooi,
'Mej. Jopie ... (voornaam) uit Kennemerland,
'een meisje uit Zaandam,
KAREL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoeng-
straRt 24 bis te Utrecht,
[en een kunstenaar, die bij Claartje de Jong hoorde.

Op het station te Utrecht werd aangetroffen Karel de
Mol (alias: Ilja), die na enige tijd een paar noten van
de "Internationale"floot, wat na enige herhaling ten ge-
volge had, dat ALFRED LEO v.d.NAGEL, geb. te Zeist 30-3-
1927 en wonende Slotlaan 1a te Zeist, eveneens beherende
tot de afd. Utrecht van de O.P.S.J. zich bij hem aansloot.

Ilja de
zijn zak

Mol had een
gedurende de

mrog]
k**w»s*fc**Wv.--̂  — • •

reis werd
geen bi jzonderheden opleverde.

besproken, maar

Nagel vertelde gedurende de reis dat hij assistent was
bij Prof HANS PREUD3NTHAL, geb. te Luckenwalde 17-9-05,
wonende Pr. Schuberts traat 44 te Utrecht , en dat deze
behoorl i jk "Iinks2 was, even links als Prof .Dr . LEON
JACQUES H15NHI CONSTANT ROSENPELD, geb. te Charleroi 14-3-04,
thans verbli jvende in Engeland, en dat hij wel bruikbaar
zou z i j n voor de O . P j S . J .

V e r d e r liet hij duideli jk bl i jken, dat hij zeer tegen
de aanwezigheid van Tsjechische s tudenten in Holland was,
aange z ie n d e • z e s t i
"eb mm u n i s t £s c
e e h"s~
waren

hun land. Nagel beweerde e ven-
en in Utrecht links

georiënteerd.

-2-



Bij aankmmst te Arasterdam bleek, dat Nagel niet de ver-
gadering van de O .P .S . J . bij ging wonen, maar dat hij zich
begaf naar het hoofdkwart ier van de C . P . N , te Amsterdam,
alwaar een communistische studentenvergadering werd gehouden

Bij het bet reden van het gebouw "De Leeuw" ble^jc^dat er
nog niema.n0,d van de O.P .S . J . aanwezig was e n (s t eT5ë~Ntl j a^
de jjlojij voor, eens te kijken wat er verder te doen was/
Hr bïeek een bi jeenkomst te z i j n van een voetbalclub en
een b i jeenkomst van de Nederlandse Vrouwen Beweging. Ilja
de Mol vertelde van deze laatste dat het een mantel-organi-
satie van de G . P . N . was.

HAACW*«"* "***
£

î ArfS****'

-4,

Op de
dat een

vergadering
nieuw

te staan,
29 en 30

van de O.P .S . J . kwam vast
_ zal plaats vinden op 28,

_j^M___„.... eveneens te Amsterdam. Vóór cTH
ilT fe1ïeTë~~afdeling een ledenvergadering dienen plaats te
hebben. Op deze ledenvergaderingen dienen dan op democra-
tische wi jze de defini t ieve bes turen van de afdelingen ge-
kozen te worden.

Over het algemeen waren ze zeer in hun nopjes be t ref fende
de w i j ze waarop de pers in het algemeen en het Handelsblad
in het bijzonder had gereageerd op het laatst gehouden
congres. Het Handelsblad had n.l. als kop gebruikt de zin:
"Studerende jeugd doet aan politiek". '

Vervolgens kwam ter sprake het contact tussen leraren en
scholieren. Dit moest intensief worden opgebouwd. Eveneens
kwam ter sprake het contact tussen studenten en professo-
ren en tussen studenten en assistenten. Hierbij bleek, dat
dit contact in Amsterdam reeds enigermate bestond in de
vorm van de vereniging "Pericles". In Utrecht was dit con-
tact nog niet gelegd, maar zou eventueel kunnen plaats vin-
den via het nieuw op te richten "Synthesis".

Hierna kwam de Vrede_ter sprake en werd opgemerkt dat de
belangrijkste stap in "de richting van de vrede was onder-
nomen door Wysjinsky in de Veiligheidsraad te Parijs. Na-
t u u r l i j k w e r d h e t plan MarshalL gekraakt als zi jnde een
poging tot fepitalistische overheersing door de U . S . A .
Over een rede van Wysjinsky is een stuk verschenen in "De
Waarhe id" , waarmee d ruk is gecolporteerd, hetwelk over geheel
Nederland een verkoop van 16000 exemplaren ten gevolge had.

slecht was enVerder werd vastgesteld dat "De Poort" zeer
dat het u i te r l i jk ervan moest veranderen .

f t / , /r, £>. >J .
Er was nog een ingezonden stuk van de Wereld Jeugd Orga-

nisatie waarin de O.P .S . J . bedankt werd voor haar toetreden
tot deze organisatie.

nogEr werd
in Pole
geleerden uit
wee st met o^a
beurt gTmaak'i;'
de toekomst m

ook veel
even gesproken over jaet congres in

een Jeugd'congres was geweest waar
alle delen van de wereld aanwezig/waren ge-
^ Molotov. De Fransen hadden
"3oo'F"Tn"*"gïoten getale aanwezig Jfe
cht Nederland hierbij niet

ar/i
ywa:

prachtige
zijn. In

achter blijven.

hier/een



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

ïïa afloop had nog een gesprek plaats met Joop Wolff .
Hierin werd weer het Marshall-plan gekraakt en gaf hij aan,
dat, bij een e ve nt ue l e pr_ij_z e n ve r h o R i Q£__e.eji—sjLa k ing de
ma nier w_a sr,~"J

prijz *__—
werd zeer siërKrde Tndruk gevest

.plannen voor een staking van de 2.13de der eommunisTen reeas
-?**.! > ''••'i'MdU«t..m«*»»raMMl̂ 3^̂

ju n een vergevoraera stadium van voorjoereiding verkeren.
"" *" ' """" 'l mii l u iiPliniliiii«iiBfi«rtil»>iiiiiii iiiirolliciiiBt'rlWCTlimiM""""'''"'̂ *»!»"'1̂ '»» '̂̂ '*̂ ''*™'̂ ^

Een beknopt verslag van het verdere verloop zal alsnog
worden ingediend.

Ten vervolge op rapport C/2 no. 773*48 kan worden bericht:
(Voorz i t te r afd. S tuden tenwerk , tevens voorzitter der afd.
.Utrecht van de O.P.S.J . is:

te Utrecht 1 3-7-26, wonende Kanaalweggeb*|PIETER VEEELAND,
f135 te Utrecht
In het bestuur heeft
JJOHAN UIEUWVEEN, geb.
Istrast 39b te Utrecht

als Propagandaleider zitting:
te Utrecht 3-5-30, wonende Banka-

23 October 1943.



C/2 no. 795'4B ZEER GEHEIM

/b
Hierbij doe ik U een rapport toekomen,

betreffende een vergadering van de Organisa-
tierasd op 24-10-48 en een bestuursvergadering
op 27-10-43, beide van de Organisatie van
Progressieve Stdiderende Jeugd, resp. gehouden
te Amsterdam en Utrecht.

Utrecht, 30 October 1943.

\.

2 MOV. 1948 >
•»—«•»,-_
A "D/



C/2 no. 795'48 ZEER GEHEIM

R A P P O R T .

Onderwerp : i_e. e,sa Ie ye_ 3t ud e r ende Je upd.

I.

Vergadering van de Organiaatieraad der O .P .S . J . , op
Zondag, 24 October 1948, te^Ams^ajMiaffij, in het verenigings-
gebouw "De Leeuw", Valkenburgerstraat.

Ten vervolge op rapport G/2 no. 787'48 dd 28-10-48 kan
worden bericht, dat op deze vergadering geen concreet
voorstel is naar voren gebracht ten aanzien van de organi-

i sa t i e van de O.P .S . J . in landelij'k verband, zodat er verder
ook geen besluiten z i j n genomen.

II.

Woensdag, J> November 1948, zal er een bestuursvergadering
van de O.P.S.J. plaats vinden ten huize van ILJA DE MOL,
Sandoengstraat 24 bis a te Utrecht, met als speciale spreker
LUCAS DE JONG uit Amsterdam.

l il{l^y

III.

Verslag van een bestuursvergadering, gehouden op 27-10-48
ten huize van ILJA DE MOL, Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht,
ten 20 uur, met als onderwerp een speciale bespreking van '~~
het studerrbginwe_rk.

Aanwezig waien:
CORNELIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende
Kanaalweg 120 te Utrecht,
ALFRED LEO V.3. NAGEL, geb. te Zeist 30-3-27, wonende
Slotlaan 1a te Zeist,
KAREL DE MOL (alias: ILJA), geb. te Zuilen 5-4-32,wonende
Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Eerst moest de vraag beantwoord worHen hoe het studenten-
werk in Utrecht te verwezenlijken.
"SYNTHESIS" kwam niet meer voor heroprichting in aanmer-

king, gezien de reactionaire houding vön de Utrechtse stu-
denten, die nu eenmaal niets voelen voor een extreem-links
georiënteerde studentenvereniging.

"PROMETHEUS", een studentenvereniging, oorspronkelijk op-
gericht om de Utrechtse studenten gelegenheid te bieden tot
politiek debat, maar allengs uitgegroeid tot een vereniging
met als leden studenten uit de P.v.d.A.-kringen kwam even-
eens niet in aanmerking, geaien het feit dat deze vereniging
een gezelligheidsvereniging geworden is.

Hierna kwam het voorstel van De__Jager voornoemd, om een
groep op te richten "Rond de VrTje KaTfEeder", zoals inder-
tijd "Pericles" uit Amsterdam was"geweest. "Pericles" nette
oorspronkelijk: "Studentenvereniging rond de Vrije Katheder"
maar de studenten hiervan wilden zich afscheiden, omdat
bekend was, dat de "Vrije Katheder" te links, was en hebben
toen de vereniging "Pericles" te Amsterdam gevormd.

4-2-
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De reactie op het voorstel van De Jager was, dat ook dit
wenselijk: zou zijn, daar men dan eveneens te Utrecht

niet alle progressieve studenten zou kunnen organiseren.

Toen kwam het voorstel om de O.P.S.J. ervoor te gebrui-
ken en
Gezien

een
het

studentenkring te stichten in O.P.S.J.verband
me e r een
tot uiting om
de O.P.S.J.

feit, dat studenten toch min of
aparte kaste vormen, kwam de wenselijkheid
deze studentenkring streng van de rest van
gescheiden te houden.

Alleen is uit het bestuur van de O.P.S.J. met name A.L.
y^^Naggl en verder nog De Jager gekozen om een commissie
te vor'men, die als bestuur van deze studentenkring zal
optreden, en eveneens voeling zal houden met de O.P.S.&,.

Verder kwam de kwestie ter sprake van een orgaan.
"De Poort" kwam hiervoor niet in aanmerking, aangezien
deze meer bestemd is voor middelbare scholieren. Over
het oprichten van een speciale studentenkrant zal contact
worden opgenomen met "Pericles" te Amsterdam,

Vrijdag 5 en Vrijdag 12 November a.s. moeten er ter
introductie van deze studentenkring twee stukjes in "Sol
lustitiae" te Utrecht verschijnen van de hand van Nagel,
waarin dan aangekondigd wordt, dat er een propaganda -
avond zal worden gehouden op 17-11-48 in het Universiteits-
huis, Lepelenburg 1 te Utrecht. Zou dit laatste niet g»-
lukken, dan zal'een zaaltje in een particulier gebouw
worden gehuurd.

Het moest echter niet bij de aankondigingen in de "Sol"
blijven, maar verschillende mensen moesten bezocht of aan-
geschreven worden. In de eerste plaats zouden hiervoor in
aanmerking komen degenen,' die lid waren geweest van "Syn-
thesis" en verder werden in dit verband de namen genoemd van
BRAM DE GROOT;!* geb. te den Haag 12-11-25, student medicij-
nen, wonende Nieuwegracht 147 te Utrecht,

'.Mj.P.W.F. LAKKE^ student medicijnen,
JkfTHEO T. BOERSMA*(verm. THEO TJALKE BOSESMA, geb. te Utrecht

17-12-25, wonende v.d. Mondestraat 79 te Utrecht, abonné
op het maandblad "Nu" van de verenigjng "Nederland-USSR"),

wis- en natuurkunde,
HARTMAN,* onderwijzeres te Bilthoven,

student -Chemie, wonende Rubenslaan 17 Bilthoven,
. ̂ TITIA JOHANNA GOOPS% geb. te Blokzijl 1-2-23, wonende

Kromme Nieuwe Gracht 26 te Utrecht,studente Oude Letteren,
* ̂ Mej., TOP^ studente wis- en natuurkunde,
i ̂ ICORNELIUS MARIUS BRAAMS>» geb. te den Bosch 5-7-25, stadent

wis- en natuurkunde, wonende Jansdam 5 bis a te Utrecht,
K 'feüTEN LOHUIS, student wis- en natuurkunde.

30 October 1943.
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age-, 13 1-Jove.mber 1948.

•*•v.Bohr.Haarlem Fo„48067
(r. h H E I .5?»

Met verwijzing naar en ien vervolge op mijn schrijven
40791» d.d*13-9-1948 heb ik de eer ü m^&e te delen, dat
blijkens een berioht in $o. 4 vsn het orgaan "De Poort"
voorjaar 1948 van de Organisatie voor progressieve stu~
darejid© «r0ugdrt(0*P«3*J*)f sindsdien slke Donderdag ten
20*00 uur Qen een tnasbi j eenkomst wordt gehouden ann het
adres Zuiddij k 299 t« Za;mdaai»

H©t Hoofd van de Dienst
voor deze:

Aan de
Commissaris van politie
te
ZAASDAM.

L.L.van Laere



u* B 4?7ft?
7\p': ' ;, ! nav. sehr. van Amsterdam no

•en - rUllbOK.. :J 47987

>* s-, «* * r* r'- *| 'ï? T ̂
"*'',if * -"'"' #- w ? #• ".* *" -I'S- ;> ̂  " * ̂  * *-*̂  *

Ille IIIc 16

i'k 4e sier TI f ,^ öoen tofeko^öü ÖHK V'
1'T|C ts A"''"ötöï';'ia,ö dtior cfe ;ïr."*a

Aan d ̂  Heer ' r? f t,0fl.ffl
HC.v.P. te Rotterdam : i G * 'ƒ":"

Eindhoven . A
Groningen
Arnhem

C.v.P» te Leiden
Delft
Tilburg • r n

Deventer > f * 1 "
Enschede
Zwolle
Hilversum
Amersfoort
Dordrecht
Zaandam

Corpschef
van Politie Wageningen
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Ille IIIc 2

5 November

nav schr. van Amsterdam no
47787 .

O'.P.S.J. G E H E I M.

3Set verwijzing naar en ten vervolge op mijn schrijven
no 47415, dd. 15 October 1948, heb ik de eer Uwer Excellentie
hierbij een verslag aan te bieden van de op 9 en 10 October 1948
te Amsterdam door de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeu/i-d (O.P.S.J.) gehouden "conferentie van studerende jeu^d",
alsmede het hierop betrekking hebbende, 'speciale nummer van het
Q.P.S.J.-orgaan "De Poort".

Het Hoofd van de
^OBHTRALB VEILIGHEIDSDIENST

Aan 4}.jne Excellentie de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
t.a.v, de '-TelEd^estr.Heer Mr.H.J.Sehölvinck
te
•a-rgRAYEHHAPrE.

Mr. L. Einthoven.
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5 fónraofeer 1948*
B 47787 nav schr. van Asd. no 4778?

Ille IIIc 5
'Ri«XA0^9 M@l» Ik $<i ©er U' t«

*9,P' 0 ea 10 petober 1940 te Aaftterta.» door

«tm tl« Mrtó TB« inniai^® van
»tjn «sicncrt binnea^ïcoscn beriohion*

raor

Aan de H^er
HC v. P. te Amsterdam *+$*
« n n n Den Haag
" « w " "Utrecht
" " " M Haarlem.



C/2 no. 326'43 OPSJ

Volgno.

ACD|

Hierbij doe ik U een rapport toekomen
over een bestuursvergadering van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd, gehouden op
3-11-48 te Utrecht aan het adres Bandoengstraat
24 bis a.

Utrecht. 3 November 1943.

C.



C/2 no. 826»48 ZEEB GEHEIM

E A P P O E T

Bestuursvergadering van de O.P.S.J. te
Utrecht, op 3-11-1948 ten 20 uur ten huize van KAKEL DE MOL
("ILJA"), geb. te Zuilen, 5-4-32, wonende Bandoengstraat
24 bis a te Utrecht.

Aanwezig waren:
KSEEL DE MOL voornoemd
HENK VAN BEEK,
ALFEED LEO V . D . NAGEL,
Slotlaan 1a te Zeist,

I MARTHA VAN MA1SW uit Amsterdam;
"de aangekondigde LUCAS DE JONG was niet aanwezig.

geboren te Zeist 30-8-27 en wonende

het college
faculteit

van

t

Martha van Mals^Uft vertelde vooraf dat
Prof .Mr .Dr . J. BARENTS te Arasterdam (7e faculteit, politieke
wetenschappen) verstoord was geworden. Prof. Barents is n.l*
rechts georiënteerd en dit viel niet in de smaaK van-de linkse
studenten. De linkse s tudenten hebben daarom een pamfletje
onder de s tudenten te Amsterdam verspreid, dat op aanraden ' .
van o.a. Prof .Dr . WILLEM FBEDERIK WERTHEIM (geb. 16-11-1907-"
te St .Petersburg) niet was ondertekend. (Zie het artikel in

/f- "De Waarhe id" van 3-11-43).
•— Verder 'werd door Martha van Mals'i^Bj het winterwerk van de

O.P.S.J . besproken. Speciaal werd hier de aandacht gevestigd
i op de onderwi j svern ieuwing die ook te Utrecht ingevoerd moest
' worden.

Til Prof HANS FREUDENTHAL. geb. te Luckenwalde 17-9-05,wonende
l i j Franz" Schiubertstraat 44' te Utrecht , moest er vóór worden ge-

spannen om een lezing te houden over dit onderwerp. Nagel
zal hiervoor een bespreking voeren met Freudenthal.

Daar er behalve studenten ook middelbare scholieren op deze
lezing moesten komen, kwam het vraagstuk naar voren wasr dit
zou plaats hebben. In ieder geval niet in het Universiteits-
huis. Er werden enige suggesties gedaan, o.a. bij het school-
hoofd in De Biüht, de heer JORDAN; op de H.B.S.-A aan de Van
Asch v.Wijckskade te Utrecht ; Stedel i jk Gymnasium; deze laat-
ste plaats heeft veel voorkeur vanwege de aanwezigheid van
de linkse leraar in de Nederlandse Taal, Dr.BRANDT CQRSTIUS.
geb. te Rotterdam 31-12-03, wonende Adriaa~h v. Ostadelaan T47
tg Utrecht. Deze laatste wil wel de Q f P . S . J . s t e i a n p i j rrntpi

(dit niet openbaar wordt.
— Verder moesten er aanplakbiljetten komen op de Universiteit

en de middelbare scholen. Ook moesten er artikelen worden ge-
schreven in studentenbladen en schoolkranten.

Ze stellen zich voor om eind November de lezing van Prof.
Freudenthal te doen plaats vinden. Hieraan moet voorafgaan
een algemene ledenvergadering op 15-11-43, te houden bij
IIja de Mol.

-2—



Op deze ledenvergadering wilden ze een debat laten houden
tussen de oom van IIja de Mol, genaamd BERNARDUS JOHANNES
SCHREUDERS, geb. te Den Haag 4—2-19, wonende Paramaribo-
straat 54 bis a te Utrecht, en de Wethouder, lid van de
P.v.d.A. HENDHIKUS PLOEG, geb. te Haarlem 10-5-94,wonende
Lessinglaan 54 te Utrecht,
Einde November zou de Wereld Jeugddag worden gevierd,

maar hieraan wordt niet meegedaan door de O.P.S.J., daar
het A.N.J.V. nog niets over de viering weet en de ü.P.S.J.
het te druk heeft.
Plm. 3-12-48 wordt er St.Mcolaasfeest gevierd door de

O.P.S.J. Dit wordt zeer klein opgezet vanwege geldgebrek.

Betreffende de leden-
bestuur van de O.P.S.J
10 leden en 20
bereikt draait

abonné's

en abonné's-actie stelde het hoofd-
te Amsterdam de eis van minimaal
. Wanneer dit aantal niet wordt

de zaak toch door.

I
Ten 22 uur precies werd er gebeld en kwam Kenk Jansen ter

vergadering (H.JANSEN, Rijnlaan 213 te UtrejjhjL, s tudent
tandheelkunde en lid van de R.K.Studentenvereniging "Veritas" )
In de almanak van 1943 staat hij genoteerd als lid van
Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina ( U . S . R . ) , doch volgens
LEENDE3T ANTONIUS VAN DIJCK (geb. te Rotterdam 15-8-1920,
wonende v. Humboldtstraat 1 bis te Utrecht) is hij lid van
de R . K . Studentenvereniging "Veritas". Op z i j n kamer in de
Rijnlaan hangen naast elkaar een portret van Lenin en een
Ghristusbeeld (cruci f ix) en hieronder de spreuk "Godsdienst
is opium voor het volk". Op de vorige vergadering is deze
jongeman op last van CORNELIS DE JAGER (geb.te Den Burg
29-4-21, wonende Kanaalaffira-ftt 120 te U t r ech t ) .geschrapt
van de OLP.S.J.- l i js t , daar hij (De Jager) geen dubieuze

"figuren in de O.P.S .J . wilde hebbeen. Jansen is ook 3 jaar
lid geweest van "Prometheus". De reactie op de komst van
Jansen was: "Daar heb je de gek van het gezelschap". Hij
wordt niet geheel au sérieux genomen.

Door Martha va"h Malsj^ werè verder nog
BOERMAN. Ilja de Mol voegde haar toe dat
naar vroeg en daarop vertelde Martha van
tesamen met Boerman en JANTIME WILHELMINA BOEKHOPP (geb
De Bilt 25-10-23, lid. C . P . N . , wonende Rivierenlaan 6 te
Amste rdam) naar IJsland is geweest. Deze Boerman willen ze
met alle gewel'd lid van de O.P.S.J. maken, ofschoon zi.j
nupjpn ri^JL hij in het openbaar het, communisme heeft afge-

Over hetgeen in de vorige bestuursvergadering is besproken
bet re f fende de oprichting van een studentenvereniging (zie
verslag G/2 no. 795-43 d .d . 30-10-43) is op deze vergadering
geen woord gesproken. In het begin is het even met een enkel
woord aangeroerd, maar dit werd door Martha van Mala4)n vol-
komen genegeerd. Kennel i jk z i jn er van boven af andere- in-
structies gekomen. Martha van Mals$ta deelde n.l. mede , dat er
door het hoofdbestuur van de O.P.S.J. nog wel over zou worden
gecor respondeerd .
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geïnformeerd naar
ze daar nog al eens

dat zij
te



MARTHA VAN MALSUM. De naam kan ook luiden: Mar t ha van Malsjen.j
Juiste personalia z i jn alhier niet bekend.

(Personalia Boerman:
yJALESET JOHAN BOERMAN, geboren te Utrecht 13-1-23, medisch

'student, wonende te Utrecht , Schroeder v.d.Kolkatraat 19 bis.

3 November 1948.

Bijlage: afschrif t
"Herfstcampagne 1943".
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ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD.

'HERPSTCAMPAGNE 1948.

LEDENFQRMULIER

Secretariaat: L.de Jong
Admiralengracht 96
A m s t e r d a m ( W )

Naam ,
Adres Plaats
School/Studievak ,
Klasse/Studiejaar , Jongen/Meisje
Geboortedatum
Lid van Jeugdorganisatie? V/elke ?
Vroegere Jeugdorganisatie
Functie in Jeugdorganisatie ...
Lid of lid geweest van studentenorganisatie op een school-
vereniging ? V/elke ?
Functie school/studentenvereniging?
Handtekening . Datum van Inschrijving

OPGAVE.. . AJQMEJL3NT_!!pE___PüORT "

Administratie: F. Przyrowski
Borsenburgerplein 16
A m s t e r d a m ( Z ) .

Ondergetekende geeft zich op als abonné op "De Poort"
met ingang van 1 Januari 1949 è. f .0,75 per half jaar.
(Zi j , die gedurende de nerfstcampagne 1943 abonné worden,
ontvangen het Decembernummer grat is) .
Naam
Adres
Woonplaats

Handtekening'



Haarlem.

No. ; 00*4-60. e.
Bestuursvergadering

n
Op Zondagmorgen, 31 October 19*+8 vond -t̂ -htt±zë vs

R. Winterink, Kempstraat 3 te Haarlem, e^n;bestuursverj
dering plaats van de "O.P.S.J." afdeling fgaĵ rJieBt»--

s-t#«,*J s.-T\+ï*l\<\g waren: Siem_Kor^n, Watsema, Lgjf Groeneveld,

lt' Henri§tte_Nijdam, TinT^ÜpmanC pênnlngmeesTëres se )
van Ma l s en," een TïcT 'uit Amsterdam van de afdeling

der "O.P.S.J.".

A

Het doel der bijeenkomst was om ook te Haarlem te komen
tot de oprichting van een Studie_gr_o_êP,. Voor de oprichting van
dergelijke studiegroepen zijn destijds door de Organisatie-iaads
vergadering in Amsterdam richtlijnen gegeven.

Door deze Studiegroepen worden korte cursussen georgani-
seerd over bepaalde onderwerpen zoals b.v.: Democratie; De
Industrie in Nederland; Het leven van de Oost Europese Volke-
ren en nog een aantal punten, welke zullen worden samengevat
op lijsten die aan de stedelijke besturen toegezonden zullen
worden. Aan elke afdeling is verzocht om zich zoveel mogelijk
aan de voorgeschreven studie-objecten te houden.

Als object voor de eerste cursus der Studiegroep Haarlem
werd gekozen "Democratie". Geprobeerd zal worden de Aula van
het "Kennemer Lyceum" te huren; tevens bestaat het plan om een
10-tal aanplakbiljetten, welke Watsema zal maken op de Nijver-
heidsschool te Amsterdam, bij diverse scholen aan te plakken.
Voorts zullen twee sprekers worden uitgenodigd om hun mening .
over "Democratie" uiteen te zetten,|jt.w. Simon Polak(C,P.N.erjf
en zo mogelijk een spreker van de "KTv.P.". Dit laatste ook
Dm meer mensen te trekken en gemakkelijker vergunning te krij-
gen voor het plaatsen van affiches.

Daarna werd besproken de ledenactie l'L.A.K.O.". Voor ein-
de December moeten er meer leden komen in iedere afdeling.
Een voorstel om partijleden te bezoeken en zo hun kinderen
voor de "O.P.S.J." te winnen, sloeg in. Er zullen nog nadere
besprekingen plaatsvinden om lijsten te vragen aan de "C.P.N."

Personalia van de in het rapport genoemde personen(voor
zover bekend)j
Alexander Groeneveld, geb. te Leiden 1̂ .12.1930, Caninefaten-

straat 21, Haarlem;
j Rie Nordholt, Zeestraat 2̂, Beverwijk;
j Watze Watsema, Godfr.van Bouillonstraat 67 rd.,Haarlem;
l Simon Polak, geb. te Amsterdam, 20.12.1890, Cremerstraat 27,

Haarlem.

(ji Haarlem, 6 November

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
Js-G r a v e n h a g e .
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Verbinding: 19
No. C/2 911'4-3
Onderwerp: O.P.S.J.

Datum: 3-12-1948»

/

Datum ontvangst bericht: 1-12-1943,
Betrouwbaarheid'berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: idem.
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernome n act ie:

Op Zondag 23 November 1948 te 9.45 uur had in het Kriterion-
theater, Eoeterstraat 36 te Amsterdam een filmochtend van
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd plaats.
Het was een z.g. besloten filmvoorstelling, maar in de fiet-
senstalling naast het theater verkocht het O.P.S.J.-lid
Freek de VHIBS uit Amsterdam kaarten.

, f J Aanwezig: plm, 300 personen. Zaalruimte: 420 plaatsen.
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a,:
Karl Andreas WITH.' geb. te Keulen 21-1-1928.
Alfred Leo NAGEL,/7 ge b. te Zeist 30-8-1927.
Claartje de JONG(uit Amsterdam.
Martha van MALSSN,1 geb. te Kethel en Spaland 15-8-1924.
Karel (IIja) de MOL/ geb. te Zuilen 5-4-1932.

In de zaal was een boekenstalletje met boeken van o.a.
Theun de Vries,Albert Hel^man en werken over Rusland van
Sussische schrijvers.

De opening geschiedde door WITH. Hij zeide o,a.:
"Deze filmvoorstelling is een premie op het sluiten van de
leden- en abonné-actie. De film is een product van de Eussisckf
cultuur."
Vervolgens maakte hij waf propaganda voor de O.P.S.J., waarbij,
jer ter sprake kwam de vernieuwing van het onderwijs. Verder

bïacht hij verslag uit over de iesultaten van de audiëntie bij
minister dr. Hutten. De audiëntie had plm. 20 minuten geduurd
en Z.Ex. had gez^egd, dat hij het urgentie-programma van de
O.P.S.J. zou bestuderen en enkele punten ter harte zou nemen,
Toen de. delegatie het kreeg over scholenbouw, zei de minister:
"Materialen. Materialen", waarop Johafi(Joop) Frederik
Wolff, geb. te Velsen 14-3-1927 antwoordde:"deviezen........
deviezen0,
EK:; WITH zei voorts nog:"Misschien is d« professor wai vergeet-

achtig, maar wij zijn dat niet en zo nodig gaan we weer ter
audiiëntieU Ook werd weer de militaire begroting vergeleken met
die Van Onderwijs. "We willen leven in vrede en dus naar huis
met fret leger" aldas spreker. ^
Volgens WITH geven thans in Amsterdam studenten, die lid zijn
van 4« O.P.S.J. gratis huiswerkhulp aan leerlingen van de
middelbare scholen, ULO's en MULO's, om zodoende leerlingen,
die behoefte hebben aan bijlessen en deze niet kunnen betalen
te helpen en daarmede tevens het gehele onderwijs op een hoger
niveau te brengen.
In verband met een op 28 November 1948 gehouden de file* van
iiverse jeugdorganisaties langs het graf van de gefusilleerde
studente-verzetsstrijdster Hannie va-» Schaft, haalde WITH nog ar
even aan, dat Hannie in Mei 1940 de collegebanken had verlaten
om in het verzet voor haar Vaderland te gaan strijden. Spreker
wilde hiermede slechts zeggen, dat het .mogelijk moet zijn ook

'lj a
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nu de boeken te verlaten om hogs-fe belangen te dienen»
Hierna werd een minuut stilt^in acht genomen voor Hannie Schaft^
WITH sprak voorts nog overXcultuurverbetering d.m.v, lezingen e.
Sinds kort zijn er discussie-groepen opgericht te Amsterdam ter
bestudering van diverse maatschappelijke en culturele problemen,

ierop volgde een tekenfilm "Het stille veld", uitgebracht door
adio Werkend ¥ederland(een russisch filmpje).

Tijdens de nu volgende ^auze werden 11 leden en plm. 17 abonnê"'s
geworven. Volgens WITH h»eft de gehele werfactie^opgebracht
51 leden en 105 abonné's.\

Lls hoofdfilm werd gedraaid de Bussische, eveneens door de E,LH*
^uitgebrachte film "de Afgevaardigde van de Baltische Vloot", met
Nederlandse teksten van Mr.Leo Bernard van den Muijzenberg, geb.

Na afloop vond in de foyer van het theater een bestuursvergade-
ring plaats van de Afd, Utrecht .
Aanwezig waren : de MOL en ÏTAG-EL bovengenoemd, alsmede Johan
STIEUWVEEN, geb. te Utrecht 3-5-1930 en Pieter VEEELAND, geb. te
Utrecht 13-7-1926.
TOLGEL deelde mede, dat hij een onderhoud had gehad met Prof.dr.
«Joannes Marius Wilhelm MILATZ, geb. te Rotterdam 12-8-1910, over
het gebruikmaken van de grote collegezaal voor de lezing van
Prof.dr. Marcel Gilles Jozef MINNAEET, geb. te Brugge 12-2-1893».
met als onderwerp "Maak het hoger onderwijs vrij voor de arbei- ,
derskinderen"( zie rapport C/2 8$8'48 0.P.S,J.d.d,26-11-1948)
Prof. Milatz zeide, dat het, hem bekend was, dat de Q.3?.S.J. een •>
linkse organisatie was en dat het over het algemeen niet ge brui-r
kelijk was, om een zaal van een laboratorium af te staan voor een
politieke lezing. Maar, aldus Milatz, de spreker zowel als het
onderwerp zijn mij sympathiek en daarom zal ik toestemming geven
voor het houden van die lezing in mijn laboratorium.

SEZIEÏT:



D R G A N I S A T I B V O O _R P R O G R E S S I E V E

S T U D E R E N D E J E U .G'3).

Se er. Studiegr.Comm.
Mar. t ha v. Mal se n
Singel 36o
A ja e t e r d a m.

Aan de Jmsterdamse
Studerende Jeugd.

Bet is nu al bijna 2 maanden, dat de studiegroepen van de
O.P.S.J» in groter en kleiner verband "bijeenkomen om "belang-
rijke zaken samen te "bestuderen en te "bespreken.
Dé levendige discussies, die gevoerd werden en het groeiond
aantal deelnemers "bewijzen, dat de studerende jeugd sterk de
'behoefte voelt om uit de wirwar van politieke ohantage en
oorlogspropaganda de weg te zoeken:naar een maatschappij van
vrede en rechtvaardigheid. Wij zijn d&n ook van mening» dat
we dit werk op zo'n groot mogelijke schaal moeten voortzetten.

Dinsdag 7 Peceaber komen, alle groepen om 8 uur
in getouw De Leeuw- Valkenburgers t raat 149 "bij**- •;.-.
een, waar Ge r Harmsen zal spreken over: -

"d JB_ S, o w ;.1._e__t. -U, n l e e n d e V r e d eH
Natuurlijk met discussie na., want wie zou er over tfiae urgente
zaak niet, iets te vragen of te zeggen he"b"ben? .
O o k n i e t -l e d e n k u n n e n d e a e a v o n d
(Zoals trouwegis alle studiegroep-"bijeenkomsten) "b ue z o e k ..er _n.
Neem,dus vrienden en kennissen mee. De kosten hangen af van het
aantal "bezoekers, (hoogstens f 0.25 p.p.)
Mocht je deze avond verhinderd zijn, en zou je toch graag van
deze "bijeenkomsten op de hoogte willen worden gehouden, schrijf
dan even naar het in de kop van dit papiertje vermelde secreta-
riaat.

De Studiegroepcommissie van de Q.P.S.J*



Verbinding: 19 V
A/2 nq. 946'48
Onderwerp: O.P.S.J.
Bijlage: 1

Datum: 10-12-48

. -K'>

/w»
'V

Hierbij doe ik U een fotocopie toekomen
van een O.P.S.J.-steunlijat en van een toeganga-
kaart tot het Eerste .Openbare O.P.S.J.-Congres
op 27, 28 en 29 December a.s. te Amsterdam.

\)fy^
GEZIEN:

14 DEC. 1048



O.P.S.J. STEUNLIJST

grootte: 204 x 380 mm.
kleur: bl&uw'op wit.

O.P.S.J. UITNODIGING

grootte: 89 x 128 mm
kleur: zwart op liclit-bruin.
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Organisatie

. . . van Progressieve Studerende Jeugd
Uitnodiging Secr. Admiralengracht 96 l

* Eerste Openbare O.P.SJ. Congres

f 0.30 Op 27, 2&'en 29 December 1948

in geb. De Leeuw, Valkenburgerstr. 149 te A'dam
te bereiken met lijn 9 en 26

De zittingen worden gehouden: • /

Maandag Dinsdag
•"5.30-6.30 uur Opening 9,30-12 uur Huish. zitting (alleen v. leden) '
'7<30-plm. 10.30 uur Avondzitting 1-5 uur Openbare zitting ;

Woensdag 9.30-12 uur Huishoudelijke zitting, daarna de. officiële sluiting

Deze taart geeft tevens toegang tot de demonstratieve Congresz/tting

op Dinsdagavond in de „Princessezaa/", Rozengracflt 133, Aanvang 8 uur
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"16 DEC. 1948

AD/Verbinding: 19
C/2 no. 975T4S O,P.S.J. Datum:
Onderwerp Organisatieraad-vergadering van de O,P»S.J.,

op 12-12-43 ten 10 uur in gebouw "De Leeuw",
Valkenburgerstraat 149 te Amsterdam-C.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Tevens bericht gezonden aan: —

O

[Aanwezig waren:
l Me j. BHAKé, 's Gravenhage,
ELLEN DEEN, Oud-Lqosdrecht, vertegenwoordigende "Het Gooi",
THEODORE JOHAN HENHAR, Amsterdam,
CLAARTJE en LUCAS DE JONG, beiden uit Amsterdam,
MARTHA VAN MALSEN, Amsterdam,
KAKEL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende te Utrecht,
Bandoengstraat 24 bis a,
ALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27, wonende te Zeist,
Slotlaan 1a,
ANJA NOORDEWIER uit Rotterdam (of Amsterdam),
PLOORTJE PRZYROWSKY, Borssenburgerplein 15, Amsterdam,
KARL ANDREAS WITH, geb. te Keulen 21-1-28, uit Amsterdam.
j jjumnuninFTiri'"irnni n"mini n —T
JOHAN PREDERIK WOLPP (alias Joop Wolf), geb. te Velsen

14-3-27 was niet aanwezig, daar hij bij een vergadering
van de C.P.N, in hetzelfde gebouw zat.

f è̂ lr een sPeecn over de politieke toestand
Afgekraakt werden natuurlijk de U.S.A.gi het

Marshallplan, de Commissie voor Ant i-Amerikaanse activit0.it
en de anti-stakingswet in de U. S. A. Volgens Aadré With wordt
de U. S. A. steeds meer een fascistische staat waar de burgerij
meer en meer hun vrijheden worden ontnomen. "Want staken
het toppunt van vrijheid".
Volg ns spreker werd in het Ruhrgebied wederom een oorlogs-

industrie opgebouwd, wear de moffen weer e~en kans kregen en
welke is gericht tegen Rusland. In China was de zaak wel zo
ongeveer "O.K." en "Berlijn" is alleen maar een probleem
omdat de Weatwrse landen er een pro.bleem van hebben gemaakt.
Wat betreft de actie van de O.P.S. J. merkte spreker op

dat er centra gevormd, moesten worden op scholen, zodat de
leerlingen macht zouden krijgen en stemming zouden kunnen
maken tegen leraren en boeken die hun niet aanstaan.

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

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

Hierna kwam na een kleine pauze Lucas de Jong voor het
forum. Volgens hem was de activiteit van de afdelingen aan
alle kantan veel te slap» Daardoor was de af d . Zaandam .
3he_ve_Q. Er was geld te kort en leden te kort» Nederland

telt nu. ongeveer 300 OPSJ-leden.
De afd. Utrecht werd niet genoemd.

f
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Na deze redevoering werd gelunohed in hetzelfde gebouw
waarna de discussies aan de beurt kwamen. Deze discussies,
welke gingen over de statuten, leverden niets belangrijks op.

Alleen kwam nog even het gesprek op "De Nieuwe Koers".
Deze organisatie had gevraagd om opheldering betreffende de
gebeurtenissen op Celebes. Zij vroegen dit, doch eisten

niet. De O.P.S.J. eist echter en vraagt niet.

Bijlagen: Statuten en huishoudelijk reglement,
Finantiëel Overzicht
'Beginselverklaring, en.Urgentieprogram
allen de O.P.S.J. betreffende.

/ ft i
£/V I Ik moge erop aandringen deze na kennisneming

uwerzijds zo f spoe.dlg mogelijk terug t» zenden
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Verbinding: 19
C/2 no. 964'4S O.P.S.J.
Onderwerp; O.P.S.J.
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Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Tevens bericht gezonden aan: —

Bijeenkomst van alle discussiegroepen van de afdeling Am-
sterdam der Organisatie jyan Progressieve Studerende Jeuffd.
op 7-12-45 rh het gebouw~"De Leeuw", Valkenburgerstraat T49
te Amsterdam.

De desbetreffende circulaire is dezerzi jds toegezonden op
5-12-43.

Aanvang 20.30 uur, in plaats van 20 uur , 'zoals was aange-
kondigd.

{ Aanwezig waren ongeveer 34 personen, waaronder:
geb. te Keulen 21-1-28,

^ l LUC A S DB JONG, geb» te Amsterdam 17-6-26, wonende Biezer-
straat 10-1 te Amsterdam,

/fCLAASTJE DE JONG, wonende Hunzestraat te Amsterdam,
^iFREBK DE VEIES, wonende Lucellestraat 66-11 te Amsterdam,
AjMAETHA VAN MALSEN, geb. te Kethel en Spaland 15-8-24,
wonende Singel 360 te Amsterdam,

"xlELSE MULDEE, wonende Courbetstraat 35 te Amsterdam,
/I3x HABMSEN (2 broers en 1 zuster).<«•*.
M Spreker was GïïE HAEMSBN (personalia niet bekend) over het
/ onderwerp: "De Sovjet Unie en de Vrede".

Volgens Harmsen staan tegenover elkaar "Kapitalisme" en
' "Socialisme". De economie van het kapitalisme is erop gericht
zoveel mo'gelijk producten te fabriceren waaraan verdiend kan
worden, zonder erop te letten of de wereld er gelukkiger door '
wordt. Socialisme heeft echter een econémie, die erop gericht
is om de mensen gelukkiger te maken en daarvoor is nodig, dat
er alleen producten gemaakt worden die men daartoe nodig heeft
Hieruit volgt dat kapitalisme oorlog betekent en socialisme—- •
vrede, aldus Ger Harmsen. Hierbij haalde hij een uitspraak aan
van de Fransman Jouet, die gezegd heeft: "Zoals een wolk de
regen in zich draagt, draagt het kapitalisme oorlog in zieb.%.

Harmsen komt dan tot de behandeling van de voorgeschiedenis
van de laatste wereldoorlog en de nasleep hiervan.
Het fascisme is een vorm van kapitalisme. Oorspronkelijk

was Eusland de vijand van Duitsland, d.w.z. van Butler .Eusland
heeft danook al het mogelijke gedaan om pacten te sluiten raelr
de West-Europese landen en met de U. S. A. Volgens Harmsen is
dit mislukt door de onwil van deze landen, want hun opzet was
om Duitsland te gebruiken tegen Eusland. Eusland heeft hieruit
zijn lering getrokken en een niet-aanvalspact me t -.Duit s land.
gesloten. Toen Duitsland danook zijn oorspronkelijke vrienden
(West-Europa) aanviel, was dit de eerste grote klap voor het
kapitalisme.
Nadat Duitsland door toedoen van Busland eindelijk was ver-

slagen zijn er verdragen gemaakt (Yalta, Po t s dam),- waarbij' '
bepalingen gemaakt zijn die het Duitsland onmogelijk zouden
maken om ooit weer een aanvalsoorlog te beginnen.

—2—
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Busland heeft zich aan alle verdragen gehouden, maar de West-
Europese landen niet. Integendeel! Intussen leeft het fascisme
nog altijd, zij het dan in andere vormen, die niet direct te
onderkennen zijn. Bij voorbeeld in Amerika, waar de couranten
(en dus de publieke opinie) in hancten zijn van een aantal ka-
pitalisten. Daartegenover staat,dat de couranten in de Sovjet
Unie in handen zijn van het proletariaat.

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

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

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

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

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

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

De spreker Ger Harmsen was de oudste van de twee gebroeders
Harmsen, hiervoor genoemd. Signalement: lang ong. 1.78 m, oud
naar schatting 30 jaar, gelaat van boven breed en naar onder
oe vrij smal wordend, kleine ronde kin, iets naar voren stekene!

Vrij grote oren, vrijwel zonder oorlel. Zwart, sluik, achter-
overgekamd haar, ogen diep liggend in de kass-en. Draagt bril,
donker, rond montuur; mond in verhouding tot de kin vrij groot.
Hij loopt iets in de schouders gebogen.
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Lezing van Prof. Dr. MARCEL GILLES JOZEF MINNAERT, geboren t(
Brugge 12-2-93, wonende Zonnenburg 1 te Utrecht, gehouden voor
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd over het onder-
werp: "Maak het hoger onderwijs vrij voor de arbeiderskindtrenn,
in het Physisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht, op
14-12-48 ten 20 uur.

l Aanwezig waren ongeveer 30 personen, waaro-nder:
MARTHA VAN MALSEN, geb. te Kethel en Spaland 15-8-24, wonende
Singel 360 te Amsterdam, lid van het hoofdbestuur der O.P.S.J.,

wfMARiA CATHARINA VAN DEN MERKHOF, geb, te utrecht 14-10-30,
wonende Noordzeestraat 54 te Utrecht,
ELSE MULDER, wonende Courbetstraat 35 Amsterdam,

-VfMART SMITS, Amsterdam,
-0JOHANIES JACOBUS LOEF,, ge b. t® Leiden 30-3-23, wonende te Utrei

-fSIMON CORNELIS BEENTJES, g/b, teüen Haag 9-10-22, R.K.godsdiens
adres Justus v. Effenstraat 25 te Utrecht, ;•

- JD.M.H. PALSMA (nadere gegevens onbekend),
CORNELIS DE JAGER, geb. te Den Burg 29-4-21, wonende Kanaalweg
120 te Utrecht en "
KAREL DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoengstraat \4 bis a te Utrecht. ^r

Ook waren er 2 journalisten, vermoedelijk van "Het Vrije Volte*1'»
en het "Nieuw Utrechts Dagblad"; in die kranten verscheen altha®#
een artikel over deze vergadering.
Na de opening kreeg ALFRED LEO NAGEL, geb. te Zeist 30-8-27,

wonende Slotlaan 1a te Zeist, het woord, en vertelde dat de mens
een verstand heeft waarmee hij de natuur tracht te beheersen,
brengt gevaar mede, want er kunnen groepen van mensen zijn, die
een verkeerd gebruik van het verstand maken. Daarvoor is het
nodig, dat het onderwijs op een hoog peil. wordt gebraeitt en
daarvoor dienfct weer de 0.P.S.J.

\ Vervolgens kwam Prof. Minnaert aan het woord.

Hij begon met d®, statistiek te behandelen omtrent hen, die
de Universiteit studeren. Deze statistiek vertoont het volgend»
beeld: Arbeiderskinderen: 0,4 $

ïoerenkinderan: 3,6 $
Middenstandskinderan: 7,0 ̂
Overigen 89,0 $.
(dit zijn landelijk® percentages).

Voor Amsterdam z,ijn de percentages:
Arb«id«rakindor«n: 0,6 %
Boerankindcren: 4fO ia
Middenstand: 6,4 $
Overigen: 89,0 $

Daartegenover 'zette spr«ker de sociale verdeling van de
landsa bevolkingsgroepen:

Arbeiders: . 45 $
204 ,
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Middenstand
Overigen: 15$

De kosten van levensonderhoud voor studenten berekende hij op;
Colleges® ld: ƒ 300
Levensonderhoud: / 1000
Boeken, pra-etieagelden, e. d. ƒ 200
Totaal: / 1590

Minnaert zeide dat hierbij nog moet worden opgeteld ha t be-
drag, dat de student niet verdient omdat hij studeert.
Wat er ia ïfadeilsnd aan gedaan wöï-étt om d« minvermogenden toetj

te laten studeren is de instelling van studiebeurzen, die weer
verdeeld worden in renteloze voorschotten en echte beurzen.
Het beurzenstelsel in Nederland is hoogst gebrekkig te noemea,

want het Rijk geeft 5$ van de studenten een beurs, terwijl par-'
ticulieren 7,7$ van de studenten verzorgen op dit terrein.
Henteloze voorschotten vindt Prof. Minnaert uit den boze,

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

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

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

eveneens te duur is, terwijl hij er bovendien geen tijd voor
heeft. Als voorbeeld haalde spreker aan dat in Leiden 24$ der
studenten spoorstudent is en 33$ nihilist.
Minnaert waarschuwde ervoor 7dat men, wanneer de finantiële

situatie voor de arbeiders beter zou worden toch niet ineens
een grote toeloop van kinderen van deze groep naar de Univer-
siteit kan verwachten. In de eerste plaats speelt het milieu
een rol (velen weten bijv. niet eens dat er zo iets bestaat
als een Technische Hogeschool). In de tweede plaats heeft de
arbeider zijn wantrouwen tegenover de intellectueel te over-
winnen. De opvatting, als zouden de betere standen meer begaaf-
den opleveren dan de arbeiders, werd door spreker bestreden en
hij noemde als voorbeeld Busland, waar de hogere standen ver-
niet^d^ waren en nu evaa go-ed «*fl w«t«tis«"happ«lijiDf wwr«l<sr
aanwezig is, ontstaan uit de arbeidersklasse.

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

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

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

Volgens Minnaert is er momenteel een studentenselectie naar
geld^maar bij instelling van het studielpon kan dit een selectie
worden naar bekwaamheid.

-3-



—3—

Vervolgens kwamen de selectiemethoden ter sprake, waarvan
spreker opmerkte, dat elke selectiemethode beter was dan geen
selectiemethode. Als methoden haalde hij aan:
1. het examen
2. het psycho-technisch onderzoek, gecombineerd met adviezen

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

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

vrijheid worden aangetast, maar Minnaert vindt het begrip vrij-
heid hier te lande eigenlijk min of meer onzinnig. Hij wil het
begrip vrijheid zien zoals hat gedefinieerd is op de zitting
van de Verenigde Naties te Parijs.

D« hierop volgende discussie leverde geen bijzonderheden op.
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ÏJaar aanleiding van niin schrijven no 50488» dd. 6.12.1948,
waarnaar ik mij xreroorloof to ver ijaen, heb ik de eer Uwer
Excellentie hierbij aan te bieden een kort vorolag van de rede
van prof . Br« Marcel _ flillea Joaef J^MAERg, gsb. 12.2.1893 te
Brugge, over het onderworp: ..... "llaalTjiet 'h.Qger onder?? 5. j a yyij Y°°>̂
de arbe iderskinderen" , uitgec'Jroï-ton 'Top l̂ .TS.Î '̂ in hè "i " fhyslsoh
LaböratbrinË , "aan "d~e Bijlhou^/erstr-.at 5 te Utrecht» vojr een
kleine Ier in-g van leden en ^enoói^den van de "Qerganisatie van
Progressieve Studerende Jcupcl" (0. '".S. J.) .

Prof. I'ïinnaert ving aan «iet de statistiek te behandelen
van R f in de ïïederiandse universiteiten studerende personen en
noemde de percentages van diverse groepen, gesplitst in arbei-
dere-, middenstand®- em overige kinderen* Daartegenover plaatste
de spreker "de sociale verdeling van de Hederlandae bevolkings—
groepen, eveneens in percenta^roa. Hierna berekende prof, Minnaert
de onkosten voor studie en levensonderhoud per student en kwam
tot een bedrag van f. 1500.— per jaar, waarbij dan volgens hè»
nog you moot en v/orden opgeteld de derving van de. opbrengst van
de arbeid die de student verricht sou hebben» als hij niet stu-
deerde.

De spreker vervolgde aijn rede, door te zegden, dat het
beurzenstelsel in Nederland hoogst gebrekkig is te noemen, want
het Rijk reeft 5 ?•• van de studenten c>en beurs, terwijl particu—
•lieren 7.7 ̂  van de studenten op dit terrein versorgen*

Rfnt^loaö voorschotten vindt prof. Minnaert uit den boae, .
oadat de;ie direct na het beeindigfrn van de studie moeten morden
torugb taaldj dus juist in de tijd, dat er aan trou en gedacht
wordt. Een arbeiders kind kan .-el studeren, xar-ar daaraan ai ̂n
allerlei nadelen verbonden, 0n -^el; de batrokke-ne fraai, niet te
•erk naar aanleg en ambitie, ma?ir kleüt een vak, waarin hij
snel Iran afstuderen, anders "ordt het te duur. Dikwijls -lislukt
ao'n studie dan ook half -eg» Hij neemt niet doel aan de ütuden-
tenverenigi,n,gen, daar dit ̂eveneens te duur is, terwijl hij er
bovendien geen tijd voor heeft» Als voorbeeld haalde de spreker
aan, ei A t in Leiden 24 "£ der stndon'ten "spoorstudent1' en 38 %
"nihiliüt" is.

- Prof. -
Aan 2. E. de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
t. a. v. de WelBdfJeatr.Heer
Hr. H. J. Scholvinck
te
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Prof* Hinnaert le^de de nadruk op het feit» Öat, indien de
fiimntiöle situatie van de arbeiders beter aou worden» toch niet
ineens een grote toeloop van kinderen van deae groep m<ar de
universiteit kan worden verwacht» In de eerste plaats speelt
het railieu e «n rol (velen weten bijv. niet eens» dat er 30 iets
bestaat als een Technische Hogeschool), In de tweede plaats
heeft de arbeider zijn wantrouwen tegenover d© intellectuelen
te overwinnen* • •

De opvatting als zouden de betere standen meer begaafden
opleveren dan de arbeiders, werd door de sprdker bestreden en
hij nomade als voorbeeld Rusland, waar de hoger© standen vernie-
tigd ??arcn en nu even goed ©en wetenschappelijke wereld aanwezig
ia, ontstaan uit de arbeidersklasse»

In ïïöderland nu» is, aldus prof* Minnaert, het volgende té
doen:
1e progressieve heffing van, collegegelden,
2e verruiming van de studiebeurzen»
3ö afschaffing van het collegegeld en
4e studie IQ on of voor salaris.

Be spreker propageerde voornamelijk het studieloon, d#fi in
tegenstelling act de studiebeurzen verschaft dient te «rorden aan
elke student* Volgens hem is or momenteel een studente&selectie
naar geld, mear bij instelling van het studieloon kan hieruit
een selectie naar bekwaamheid ontstaan» Als methoden daarvoor
haalde hij aan het examen en een psjoho-i-technisclL onderzoek, ge-
combineerd ast adviezen van rectoren en directeuren van het mifl—
delbnar onderwijs,

Volgens de spreker bestaat in Rusland reeds het sjafceera van
"prae salaris" (gelijk aan studieloon), waaraan verbonden is een
verplichte tewerkstelling na afloop van de studie, gedurende 3
jaren in gebieden waar de wetenschappelijke werker liar<3 nodig
is,

Prof. Minnaert betoogde, dat voli? ns de oppositie door dese
maatregelen de academische vrijheid aal v/ordén nan^etast, siaar
hij vindt het begrip "vrijheid" hier te landQ^ eigenlijk min of
meer onzianig* De apreker il het begrip vrijheid gien, zoals
het gedefinieerd is op dé aitting van verto,7;envfoordig0re der
Verenigde Mat ie s te Parijs»

Betreffende de in deae rede benutte aoprelijkhsden tot be-
invloeding van studerende jongelui veroorloof ik mij, samenvat-
tend nog het volgende op te sterken*

1. Het door prof, Hinnaert gebruikte statistische materiaal, ssijn
critiek op toestanden in h t sociaal bestel en het

- onderwijs -
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onderwijs @n gijn-wensen*tot' verbetering daarvan, werden
i- afge«ien van ©en beoordeling hunner selfstandige betekenis.-
in het vlak oer politieke propaissmda gotroKken» ̂  doordat daar
tegenover de toestanden in SovJet-Eueiand werden geprezen
en ten voorbeeld gesteld*

2, De rede van prof» MinnaertJ maar evenzeer de tactiek der
Ö*P*S*J» bij desse en andere ©aaenkomsten kannen worden ge-» \n als een min of meer verfijnd pogen tot het wekken en )

aansrakïcereia van de $edaahten der klasse-te^nstellingeji onderc
studöïiten» In dienst van de voorbereiding der oommuniatiöcae /
propaganda, )

3» Haast een klein aantal eigen leden, hftd de 0.?,S»J» ook niet*,
eactremistiaohf ^oriënteerde jongelui onder het gehoor van
prof* Sinnaert - gebracht* Da voming. van •ötud&nten-§x>oap«n
der 0'«?*S«.f* wordt verdar voorbereid.

i

Hoofd van de
f TEILIOHBHÖDIBHSÏ

L. Eiïithoven.
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In "De Waarheid" van 5-5-1948 is het na-
volgende bericht opgenomen:
"OEGANISATIE PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD.
«- Op Zaterdag, 8 Mei, willen studerende jongeten de afd.
"Utrecht oprichten van de Organisatie van Progressieve
"Studerende Jeugd". Tijderts de oprichtingsbijeenkomst,
"die 's avonds om 8 uur gehouden wordt in de Kwartelstraat
"23 bis, zal P. Winterink name na het hoofdbes-tuur spreken
"over doel en streven der organisatie".
Het betrof de oprichtingsvergadering van de Afd.' Utrecht

van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (af-
gekort O,P.S.J.). ~
„Plaats: Zolder van het perceel Kwartelstraat 23 Bis te
Utrecht, bewoond door: lEENDBET CHRIST, geb. te Utrecht

7-13, van beroep gereedschapmaker. Deze zolder is het-
districtslokaal van het A.N.J.V. (Algemeen Nederlands '
Jeugd Verbond).
AANWEZIG WAREN:' " - . ;

JOQP .Bis WOLF?f lid van het hoofdbestuur der O.P.S.J.,
woonachtig fe Haarlem, lid van het Jeugdparlement. Deze '
schijnt nog al eens reizen naar Frankrijk en Engeland te
maken. 0-ud plm. "28 jaar. \_
tiQ&£éb&a*ft*üJ£»j^^ )
ILJA (a-ohternaam onbekend) oud 17 è 18 jaar, wonende Ban-
doengstraat 24 bis a te'Utrecht. Hij zit voor het eind-
examen Mulo. (Aan dit" adres woont: KAEEL DE MOL, geboren
te Zuilen 5-4-32; hij is waarschijnlijk met genoemde IIja ,
identiek).
M«j . VAN DEN BEEHHOF, Zij heeft iets te maken,mee de lei-
ding van het A. ïJ . J .V. Zij is geen «choliere meer. Oud on-
geveer 20 jaar. Nadere gegevens nog niet- bekeend.

l MINK (naam kon niet duidelijk wórden "verstaan, daar: hij -
aan een spraakgebrek lijdt). Hij zit ook in de leiding van
het A . N . J,.V., en "maakt de indruk psychisch niet geheel nor-
maal te zijn.

>r l BNfiEVBLP. Deze zat er 'maar zo'n beetje bij en maa'kt der itf-
1 druk arbeider te z i jn» Oud ong. 28 jaar

yj| AiL^v.d.NArGEL» wonende Slotlaan la te Zeist, student wi"s-i
en natuurkunde of pharmacie; hij is eerï kennis van G."ie
rager. ^ - . ,

C.DE JAGEE (vermoedelijk CQSNEMS DE. JAGE&, geboren te
Ben Burg 29-4-11-, zonder bejéoe-p, "wonencLe Kanaalwe-g $£Q ~*fei
•qferecfht, aangéslote/n".bi;j he-t Verbond, van ^WetenschapEsÊl-ij
Onderzoekers) Hi^'maakte de indruk er r kind -in huis-t,e zj^
en vèrdar te zijn 'gekomen om zo 'n beetje' toeziciyt tf, ^.GÜJ
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Verder waren-..niet aanwezig, maar werd wel gesproken over: : -
>| HENK VAN" BEEK. Zijn'.ouders aijn E.K; en hij ligt/daarom

met "hen overhoop. Hij heeft in de O.P.S.J. wal wat in ,de \ melk t,e brokkelen. . ' - • -

/( HENK VAN ZANTEN (SANTEN). Nadere ge ge venè onbekend.

De spreker van die avond was Joop dé Wolf, in de plaats
van PIM'WINTERINK, die' verhinderd was. De indruk was, dat
met Winterinfc een nog jong persoon werd bedoeld.

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

bezig was;het Bijzonder Lager Onderwijs te be-voordelen'ten
opzichte van, het''Openbaar Lager pnderwijs, ten e in-de dit
la-atste te laten verdwijnen. Volgens /spreker zit het Open- ~
baar L.O.: met een tekort aan leerkrachten en materiaal en
de resultaten der leerlingen zijn dienovereenkomstig. Ala
bewijs" voor dit'beleid van. Minister G-ieïen werd nog eens
opgehaald de kwe stie ,der -7e f aculte it te Amsterdam.

;In Novem&er 1947 is'-in Amsterdam het/werk van de O.P.S.'J.
begonnen door een groepje studenten, die gratis huiswerkles
aan een paar scholen'in Amsterdam gangen geven - uit de
&ard der zaak-openbare scholen -' om, zodoende het peil van
een ,paaf openbare lagere scholen wat op te halen ten op-
zichte vaja het peil der bijzondere lagere scholen. He-t was
natuurlijk niet de bedoeling, aldus spreker, om dit in h«-t-
gro£t: over-geheel Nederland te gaan doen, maar er werd te'ia
minste wét gedaan. - ,
'Volgens .spreker werd er in die tijd'-ook nog geen aanval
gedaan óp1 dé "vrijheid" van ̂ Nederland, Maar nu is dat ge-
heel anders. Er wordt nu wél een: aanval, op de vrijheid ge-
daan. , (H«t plan,Marshall werd niê t gerioemd maar wel bedoeld)
"Het-is nu de bedoeling om-in'Utrecht "eentra" op de/open-
bare H.B.S,-ren^ MulOBeiiole-n,, Gymnasia, H.'T.S. en and«x«
scholen: voor middelbaar ohderwijs zoals Handelsdagschool,
•Kunstnijverheid-, Muziekschool e.d. te .gaarj vormen.
•Het gelieel is dan samengébuhdeld in d'é O.P.S.J.^ wat als

"kader" student e ft moe/t hebben^ '
Het zwaartepunt ligt dus niet bij de universiteit, maar

"bij hè t "middelbaar onderwijs/ *" '' . •
•De "centr-a," kunnen dan op de scholen het onderwijs be- l

invloeden ;dbor vergaderingen te houden en lezingen-te ór- ï
gahipelèn. Verder door' acties :te voeren, bijv. yoor "mèndeï
huiëwerk";, ' - \' ' " - • • . - '

Ifu kwam, duidelijk naar viDreri,, dat dit alles niet het \t
voornaamste,is. Dit.alles" isvalleen maaT middel, om het /
doel te ̂ bereiken.. Dit doe,l is woordelijk: volgens Joop de v.

HST INGIETEN VAN BEPAALDE MAATSCHAPPELIJKE EN STAATKUNDIGE*"
IDEEËN VAN ZEKEBE HICHTING,
Het woord Communisme of C*P^.N/ ismdeze avond"niet „gevallen.

Angstvallig^ werd iedere aanduiding hiervan'omzeild, maar,
uit het geheel, de toon en de manier "waarop een en ander' '
werd gelanceerd, bleek duidelijk dat het "geheel onder i'nr - -.
vloed van de C",P.N. stond,
' Bij het ^binnen komen van een der: mensen werd hem' gevr̂ ag.é
hpe hij hier kwam, of hij misschien een gonvocatie" had.
"Nee"* was het antwoord, '"ik heb de Advertentie in Be
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nr-heid gelezen en toett ben ik maar eens komen kijken". Dit
antwoord werd op zeer enthousiaste wijze "begroet. Men vond
hè't prachtig, dat iemand zich door hét lesen van de adver-
tentie in "De Waarheid" tot hun idee aange-trokken had gevoeld.
Br waren circa dertig- convocaties uitgestuurd maar het meren-t
deel der genodigden is niét op komen dagen. ; ,
. C.* de Jager maakte, zoals, reeds vermeld, de-indruk er kind

in huis te zijn en tevens, dat hij vanwege de C.JP.N, te maken
•had met de orgaffisatie van de jeugd. ,

Onder anderen werd door.spreker ook aangehaald een.taailesje
ui t ,een- leerboekje van.de. B..KV lagere school, waarin he't werk-
woord "vermoorden" in zijn verschillende vervoegingen moest -
worden ingevuld. Een zinnetje hieruit/luidde, aldus spreker,i
"De Bussen . • > . . . . de Eooms-Zatho^lieken", (Ingev&ld moest dan
woMen: vermoorden). Br was grote hilariteit na dit mopje.

Yerder werdftn nog énige/opmerkingen gemaakt betreffende de
activiteit van de O.P.S.J.- in ande're 'plaatsen. Het werk in
de'Zaanstreek liep vlot. Gaede voedingsbodem door het werk
van.de N ; .B,A. S, (wat dit laatste was werd niet gezegd).

Als' schandalig feit werd genoemd de s.chandelijke behandeling"
van* de dienstweigffraar ^Bierman, vermpedéli jk leraar aan een '
kunatn,rjverneidöschooj. te AmsterHam, welke deze voor de recht-
bank 'had o-nd« r vonden. ' ; . .
/, De school, voor Beeldende Kunsten, de Tekenacademie én het
Conservatorium te Amsterdam tellen tezamen 50 leden van de

.SéJ* Bé gehele afdeling Amsterdam telt 150 leden,van
er;.dertig student zijn; Deze 5Q studenten-leden zijft

grotendeels afkomstig uit de studentenvereniging "-Pericles".
Jpop de Wolf f ,deelde nog mede dat' er. een, gche uring in "Per-iele s $
op'.handen Was, daar een deel van dt leden de communistische
leden-eruit wilde zett'ea.' Komende -week valt hierover de be-
slissing. ' , •

Verder werd aog aangehaald dat in een 'niet met name genoemde
gemeente' de- rechtse pers ook een publicatie gedaan had over de
oprichting vaateen afdeling van, de 0. P. S. J. en wel in zulke
bewoordingen, dat het ledental sterk omhoog was gelopen.

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

Hagel: als student ~~ , "
Ilja : als Mulo-jongen
Henk van BeeJt: Deze scheen er bij voorbaat al in

te zitten, „
A.s. Woensdagavond te 8 uur is er een nadere bestuursver-

gadering ten huize van Ilja, Bandoengst^aat 24bis a Utrecht,, ,

Br werd'nog medegedeeld dat het kleine aantal aanwezigen
te wijten ̂ was aan de grote drukte voor de verkiezingen*
3e. Jager deelde nog mede, dat het in Utrecht zeer moeilij-k ' ' %
zou zijn 'een kader, van studenten- samen te stellen, gezien
het feit,'dat MSynthesisn een- volkomen, mislukking is geworden;.
Uitgedeeld werden een "Ontwerp beginéelverklaring" alsmed«r ,

een'"apgave voor lidmaatschap."1. Afschriften daarvan w_or$et5;
bij dit rapport gevoegd. > ,

" ' ' Utrecht, 10 Mei 1>948 -. ' "

J -l
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O.P.S.J.

Met verwijzing naar TTw in margine aangehaald
schrijven heb ik *e eer"tT * ter informatie-- te berich
ten, dat iaat de op blz. 3 genoemde -K»B„J*3«. wordt
bedoeld de "Nederlandse Bond van Abstinient Studeren-
den" (geheelonthouders), een organisatie reeds be-
staande vóór'de oorlog, doch waarvan na.de bevrijdiig
nog weinig werd vernomen. .

Wet' de in Uw schrijven genoemde Joop de
Wolff wordt bedoeld Johan Frederlk WOLFFr geboren
14 Maart 19S7 te Velzen, wonende te Haarlem. Hij i3
lid van het hoofdbestuur der O.P.3.JV

Zijn broer is genaamd Jacob (Jaap) \TOLFF,
geboren l September 1923 te Bloemendaal, eveneens wo-
nend© te Haarlem*.

Beide zijn werkzaam aan de redactie van
"de Waarheid", terwijl beide lid zijn van het hoofd-
bestuur van het A»H„ir»Y, '

Van Johan Frederik WOUT {Joop) is bekend,
dat hij in Juni 1947 een reis maakte naar Engeland*

' HST HOOFD YAII DS
VÏÏILIGÏÏEID3DISÏÏ3T
Eanena deze:

ïeer Hoo/d^Tnadesarls , ' J'G- Grabbendam.
Politie 4
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ntingendienst
JFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

ir... {j/g* 3 58» 48
Bijlagen:

Bericht op schrijven No.

GEHEIM

UTRECHT, den 1 5 M

Onderwerp:

Hierbij doe ik U een verslag toekomen
van een "bestuursvergadering van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd, gehouden te
Utrecht op 12 Mei 1.1. Met betrekking tot het
aldaar besprokene moge ik te dezer plaatse vol-
staan met verwijzing naar de inhoud van het be-
trekkelijke verslag.

De Hoofdoommissaris van Politie,W ' n - >

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's G- r a v e n h a ' g e.
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UTRECHT

GEHEIM

C/2 no. 353 '48

H A ? P O E T ,

^^V Wö?e

Verslag van een Bestuursvergadering van de
Organisatie van Progressieve St~uaerenae deugd Co.P.S.J .) ,
gehouden op 12 Mei 1948 te Utrecht aan het adres Bandoeng-
straat 24 Bis a.

Op deze Bestuursvergadering waren o.a. aanwezig:
'IKAHEL m MOL (alias ILJA), geboren te Zuilen 5-4-1932,

leerling van een 3j.Mulo-school, wonende Bandoengstraat
24 Bis a te Utrecht, en

-| A . L . v . d . ÏÏAG-SJL student wis-en natuurkunde, wonende Sl&t-
"laan 1a te Zeist.

De Mol kent verschillende mensen, die hij zal verzoeken
voor de O .P .S . J . te gaan werken. Deze z i jn :

1/1 "[PETRUS ALBERT BOEZEMAN, geboren 30-6-10 te Utrecht , lid
C . P . I I . , Radio Werkend Nederland, Humanistisch Verbond,
wonende Schroeder van der Kolkstraat 19 bis te Utrecht.
Hij is houder van een studenten-pension en zou wel studen-
ten op kamers hebben, die hiervoor in aanmerking komen;

rlAÏÏTHOKIUS MAHINUS VAN STRALEN, geboren te Haarlem 25-6-28,
l lid C . P . I T . , verslaggever van "De Waarheid", wonende

Schroeder v.d. Kolkstraat 19 bis te Utrecht;
LSBER, leerling van de Gem. H.B.S.-A aan de v. Asch

v.Wijckskade te Utrecht, lid van de A . J . C , doch hoort
hierin volgens De Mol niet thuis, daar hij uiterst links is;

iHEïQHIK ".VILLEM JACOBUS VOLMULL3H, geboren 16-10-11 te
1 Utrecht , leraar san de G-e m. H. 3. S. aan de v.Asch v.Wijcks-

kade te Utrecht, wonende Jacob v.d.Borchstraat 32 Bis te
Utrecht .
Deze zal samen met Leber voornoemd proberen op vermelde
H.B.3. een zg. "Cent rum" te vormen.

Omtrent deze Volmuller zij nog het volgende vermeed:
In Juli 1947 werd bekend dat een leraar van een H.3.S.
te Utrecht op een besloten vergadering van de C . P . K .
was geweest. Z i j n naam werd toen verstaan als "Muller".
Later werd bekend dat deze leraar moest wonen in de
J.v.d.Borchstraat te Utrecht. Bij de afdelingen Be-
volking en Onderwijs te Utrecht was echter geen leraar,
genaamd Muller, en woonachtig in de aangegeven straat,
bekend.
Y/el was bekend, dat deze "Muller" in de winter 1946/47
les gaf aan cursussen te Amsterdam en belast was met
de leiding van verschillende bijeenkomsten van geheim
karakter voor ambtenaren.
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"Muller" ging veel om met de Diatrictsvoorzltter
van de G.P.1T. te Utrecht, LUCHIS DEKEMA EBBO JOHAN
KRAMEH, gsb. te Vreeswijk 27-4-1889 en wonende
Hobbemastraat 1a te Utrecht. Beiden reisden geza-
menlijk veel naar Amsterdam. Muller betaalde voor
het lidmaatschap der G .P. H. ƒ1,- per week contri-
butie.
Einde 1947 kwam Muller niet meer op de voorgrond
en bemoeide hij zich niet meer met partijwerk. De
reden hiervan zou Muller 's kans zijn om benoemd
te worden tot directeur van een onderwijsinrich-
ting en deze kans moest benut worden.
Thans is bekend dat deze Muller identiek is met
Volmuller, wiens volledige personalia hierboven
zijn vermeld. ;

-| UEITK VAN BEEK, leerling G-em. K. B. 5. aan de v.Asch v.
Wijckskade te Utrecht, nadere gegevens nog onbekend.
Deze heeft op zich genomen de contributie te innen.
Deze contributie bedraagt 15 et. per maand met een
inleggeld van 25 et.

bestaat er nog een krant van de 0. P. S. J., ge-
naamd "De Poort", v/aarmee hij eveneens zal gaan venten.

krant kosten 15 et. per stuk.;Nummers van deze

A. L. v. d. NAGEL, wonende Slotlaan 1a te Zeist. Deze is
op de Rijks-H.B.S. geweest en zal daar de gymnastiek-
leraar Kramer, die op de vergadering als communist
werd betiteld, verzoeken medewerking te verlenen tot
het vormen van een "Centrum11 op dé Bijks-II.B.S. te
Utrecht. Met deze Kramer wordt bedeeld: LUCRIS DE KEMA
EBBO JOHAN KRAMER, geb. te Vreeswijk 27-4-1389, van
beroep leraar lichamelijke Oefening M.O. aan de Rijks-
H.B.S. aan de Kruisstraat te Utrecht, Districtsvoor-
gjtter C. P.. W.., wonende Hobbemastraat 1a te Utrecht.

Voorts ligt het in de bedoeling te proberen de diverse
schoolverenigingen in te schakelen.

Tevens zal contact worden opgenomen met de Utrechtse
Jeugd Actie (U.J.A.). Dit is een algemene vereniging.

Het Landelijk Congres van de O.P.S.J. is uitgesteld
tot September.

Verder zal De Mol een "spreker" aanzoeken uit Amster-
dam voor een te Utrecht te houden vergadering; wanneer
deze wordt gehouden is niet bekend.

De Mol heeft aangekondigd, dat hij na het behalen van
het Mulo-diploma naar de G-em. H.B.S.-B aan de Catharij-
nesingel te Utrecht gaat, waar hij dan zal proberen een
"Centrum" op te richten.

Nagel aal een stukje in "Sol lustitiae" schrijven,
echter zonder vermelding van namen; een beetje vaag
artikel met alleen het cotrespondentieadres te Utrecht
Ban.doen.gs t raat 24 Bis a er in.

—3—



De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 21
Kei 1948.

De O.P.'S.J. is afkomstig uit het A.N.J.V., maar wil
er nu geheel onafhankelijk van werken.

Door de leiding van de ü.P.S.J. wordt ingeaien, dat
er onder de studenten niet veel te bereiken valt. Door
nu de leerlingen van de middelbare scholen te winnen,
hoopt men in de naaste toekimst in studentenkringen te
kunnen indringen.

CATIE van verslag C/2 no 344'48 dd 10-5-43.
De in dit verslag genoemde "Mink"(met spraakgebrek)

J blijkt te zijn genaamd: JO KLEIN (of KLBYN), een vooraan-
staande figuur uit *efA.N.J.V.. "Mink" is waarschijnlijk
zijn bijnaam.

Utrecht, 15 Mei 1948.

O



A f s c h r i f t

OBG-AITISATIE VAK PHOGB3SSIEVE STUDERENDE JEUGD.

O

KG 3
FV/

<5 KAMP COMMISSIE

Vrienden, ••""' ]

Waarschijnlijk, ligt jull/e nog' vers in het geheugen
ons luisterrijke K.K.K.K., het Palaska^mp van de O.P.S.J. in
Kortenhoef. \^S
Als je er zelf geweest bent, zul je ongetwijfeld meer naar
kampen van onze organisatie uitzien, en je er niet zelf bij
bent geweest, zul je uit de enthousiaste verhalen van ande-
ren wel gemer&t hebben wat je hebt gemist en dat je er vol-
gende keer bij moet zijn.

Het is danook met veel plezier dat we jullie kunnen meedelen
dat er voor de a.s. zomervecantie een groots zomerkamp in
voorbereiding is. Het kam p wordt waarschijnlijk gehouden
in een vsn de mooiste streken van Overijssel en wel van 19
t/m 24 .Juli, Dit is de eerste week dat iedere scholier in
het land vacant ie heeft.
De prijs zal ongeveer ƒ 20 per persoon bedragen, reiskosten

Juiste prijsopgave volgt later.

Hoewel deze prijs in vergelijking met andere kampen van de-
zelfde duur en omvang spotgoedkoop is, zijn we ons er toch
van bewust, dat / 20 voor de. meesten van jullie een onover-
komelijke hindernis is. Tenminste ... als je het in een
keer moet betalen.

[Daarom treedt er met ingang van a.s. Vrijdag (23 April) een
[spaarsysteem in werking, dat het mègelijk zal maken, het

ƒ 1,50 te voldoen
betalen en de rest

natuurlijk
in het

kampgeld in 14 v/eektermijnen van
kan je ook ƒ 1 minder in de week
kamp bijpassen.

Wil je echter ten volle van het spiersysteem profiteren,
geef je ten spoedigste op bij een van onderstaande mensen.
Ze kunnen je tevens over alle bijzonderheden bij het sparen
inlichten. V/il je geen gebruik maken van de gelegenheid tot
sparen, of woon je in een plaats waar geen contactadres van
yermeld is, geef je dan op bij FBESK DE VRIES, Lucellestr.

II Amsterdam. Een inschrijfgeld van / 2,50 is dan echter
— , , w

vertuicht.

Hoofdbestuur O.P.S.J,

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

Bericht op schrijven No.

GEHEIM

Onderwerp :

UTRECHT, den* 25 M

Volfn*.

31.MAI1948

OPGELEGD
Hierbij doe ik U het verslag toekomen

van een op 21-5-4-8 gehouden bestuursvergadering
ven de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd ( O . P . S . J . ) ,

Tevens gelieve U hierbij aan te t r e f fen
een foto van de in dit verslag genoemde Armand
Wastiaux, en Pascal Wastiaux.

O
De Hoofdcommissaris van Politie.

n *

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 s G - r a v e n h__e_ g e.
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C/2 no. 576'48

C

R 'A P P O E T.

Bestuursvergadering van de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.) op Vrijdag, 21

1 Mei 1943 ten 13.30 uur ten huize van:
JKARBL DE MOL (bijgenaamd ILJA), geboren te Zuilen 5-4-32,
wonende Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht.

Aanwezig wareno.a.:
DE MOL voornoemd,
Me j TVAj\r- D3N BEBKHOP (nadere gegevens onbekend) en
AHMAND WASTIAUX, geboren 26-5-24 te Arnhem, wonende te
"Arnhem, Parkstraat 43, studieadres Rijnlaan 141 bis te
JUtrecht, student wis- en natuurkunde, Franse nationaliteit.
-RDeze noemt zich "PAUL BASTIO". Hij is werkzaam als college-
assistent op het jPhyaisch..Laboratoriunij Bijlhouwerstraat 6
te Utrecht. Hij gaf te kennen buitenlander te zijn en zijn
adres niet te willen noemen, daar hij anders last met de
Vreemdelingenpolitie zou kunnen krijgen. Hij bleek goed
georiënteerd te zijn in de C.P.N., en de afdeling Gelderland
van de O.P.S.J. en ook in de afdeling AmsTê ïïll¥*v̂ 1fa18!fws'**'*sk
O.P.S.J, Signalement: bleek gezicht, smal, sluik grijs-
blond haar, hel blauwe ogen, tenger figuur, spitse vooruit-
stekende kin, lengte ong. 1.65 m.

De bespreking ging voornamelijk over het feit, dat Am-
terdam geen kranten had gestuurd. Ilja de Mol zag zijn
O.P.S.J. reeds op de fles, maar Wastiaux zag dit anders.
Deze vergeleek de O.P.S.J. even met het A.N.J,V., welke
vereniging ook in hè t __be.gia nie t liep. Ilja zou nu naar
Amsterdam naar[PAUL DE JONG)schrijven en Wastiaux zou dit
eveneens doen en tevens een'afschrift van dit schrijven
enden aan MARKUS BAKKER, ook te Amsterdam. Van deze laatste
verklaarde Wastiaux, dat hij een zeer actieve figuur is.
De volgende bestuursvergadering zal danook worden gehouden
wanneer de kranten aangekomen zijn.
Volgens Wastiaux had A.L. NAGEL het artikel in "Sol lus-

titiae" (zie rapport C/2 375*43 dd 24-5-43) niet moeten
plaatsen, omdat'de tijd er niet gunstig voor was,, daar het
:egen de vacantie loopt. Men moest dit doen in Getover,
Üus bij het begin van de nieuwe cursus. Volgens Wastiaux
moest het artikel dan in twee achtereenvolgende nummers
verschijnen. Hij vertelde dat ze in Utrecht zitten te
slapen, maar in Amsterdam niet en daar lezen ze ook de "Sol"
uit Utrecht. Men kan er volgens hem op rekenen, dat wanneer
het Corps uit Amsterdam het artikel leest, er onmiddellijk
een seintje naar Utrecht gaat, hoe ze zo stom hebben kunnen
Ijn om dat artikel te accepteren. Men kan er, volgens
fastiaux, op rekenen, dat een volgend artikel niet wordt
aangenomen. Hij wist er nu de volgende truc op dat dit wel
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zou gebeuren. Het moest gaan als volgt: Het eerste artikel
aanbieden vlak voor de verschijningsdatum van de "Sol",
zodat het nog net mee zou kunnen. Vlak daarop het tweede
artikel aanbieden, zodat dit reeds voor het tweede nummer

is, alvorens er bericht uit Amsterdam kan komen.gezet

Van WA3TIAUX bovengenoemd wordt een foto bij dit rapport
gevoegd.

Utrecht, 25 M e i 1948.

Tevens wordt bijgevoegd een foto van de broer van Waatiaux
bovengenoemd, genaamd:

*|PASCAL WASTIAUX, geboren 6-7-1928 te Arnhem, wonende Park-
straat 43 te Arnhem, studieadres IJsselstraat 6 te Utrecht,
van Franse nationaliteit, student wis- en natuurkunde.
Deze is secretaris van de A.N.J.V. afd. Arnhem en komt voor
in een schrijven van de Centrale Veiligheidsdienst d.d.
18-8-1947 no. B 20033.

L. WASTIAUX komt voor in een schrijven van Bureau Nationale
Veiligheid d.d. 28-11-1945, no. 727/1.M.N., sis spreker op
een G.P.N.-vergadering te Ede.

Utrecht, 26 M e i 1943.
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III IIIc 3 n.a.v. verslag van Utrecht,
no 35924.

p Q,I>«S»J*
te

Hiermede lieb ik de eer O te bei'ichten» dat volgens
ontvangen inlichtingen» gedurende de Fsasdagen te Kortenhoef
een Paask&mp aou zijn gehouden door de Organisatie van Progres-
sieve Studerende Jeugd (ö.P»S*J«)

Ik moge U veraoeken mij wel in kennis te willen doen
stellen met alle byaondarheden» die U omtrent genoemd kaap
bekend soehten aijn of na onderssoek bekend Bochten worden* In
het bjaonder zal ik daarbij gaarne de namen der verte rt̂ nwoor-
digde^ afdelingen en het aantal deelnemers vernemen, benevens
welke personen met de leiding waren belast» Toorts welke per-
sonen als spreker sijn opgetreden en welke onderwerpen door
hen zijn behandeld*

Het Hoofd van de
CENïïtALE

name na

J»d»

Aan de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
te
AMSTERDAM. '
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Uw schrijven: Ho. 47555 en daarop
gevolgd rappèlschrijven d . d . 12-9-'49.

Onderwerp: O.'P.S.J.

20 September 1949<

]\b

G E H E I M .

In antwoord op "bovenaangehaald schrijven en rappèlschri;
ven kan omtrent de door U genoemde O.P.S. J.-ers, voo^ zo-
ver deze te Amsterdam woonachtig zijn, het volgende worden
"bericht:

Jacob HOEKSTRA, geboren te Amsterdam, 19 Februari 1929, me-
disch student, wonende Wijttenbachstraat 36-1 te Amsterdam.
Van hem wordt verondersteld dat hij bij Uw dienst genoeg-
zaam bekend is»

Fr e d e r ik Wilhelm de VRIES, geboren te Amsterdam, 31 Januari
1929, MÖTS-er, wonende Lucellestraat 66-11 te Amsterdam.
De VRIES is bij Uw dienst bekend.

Met J. van GELDER wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld 'Hen-
rietta Antonia van GELDER, geboren te Amsterdam, 23 Novem-
ber 1926, wonende Hunzestraat 45-111 te Amsterdam. Zij
wordt Jet genoemd. Zij is bij Uw dienst inmiddels genoeg-
zaam bekend .

De personalia van ABHTESLIJIJ' konden niet v/orden vastgesteld]
Aan de Universiteiten te Amsterdam heeft nimmer een persoon
genaamd ACHTERLIJF ingeschreven gestaan.
Ook de personalia van HOVING, SMOLJEHS, MEYER en KNAA(0)K
konden niet worden vaêtgestelcH

Prederik Bsgp Samuel KUIPER, geboren te Amsterdam, 14 Maart
"1929, wonenae Merwe'deplein 29-11 te Amsterdam. Hij is bij
Uw dienst bekend.

XjHary VISSEH is vermoedelijk identiek aan Harry VISSER, ge-
" 'boren te Amsterdam, 25 Mei 1929, wonende S t a linlaan ' "40- 1 te
Amsterdam. VISSER zond in Augustus j.l. een f elicitatiekaart
naar een in de gevangenis te ' s-HertogcalDosc'h gedetineerde
ANJV-er.

)C|De personalia van Oarla HEKDRIK konden niet worden vastge-

Hedda OOSTERHOUT, geboren te Amsterdam, 3 Mei 1931» leer-
linge HBS, wonende Jacob van Lennepstraat 243-III tex Am-
sterdam. Zij is inmiddels bij Uw dienst bekend,

AJSenny Hendrina Jac ob a PROMK , geboren te Amsterdam, 11 Janu-
1 ari 1926, wonende 2e Boerhavestraat 42-111 te Amsterdam.
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Met betrekking tot bovenvermeld acljrijven , bericht
de inlichtingendienst te Hilversum U , dat de namen van Joke-
van I^P! Hazanlaan 52 te Hilversum. Annie BQERSMAf

5xa te
in het Bevolkingaregislar alhier, niet

komen eff*ook uit anderehhoofde ie hier niet**kunnen blijken
d'at z Tj in deze gemeente woonachtig zijn*

Opde genoemde adressen zi j ntz i j-; niet bekend.

Hilveram, 20 September 1949.
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Onderwerp: ., .. .
Kampen O.P.S.J. te Lhee, gemeente Dwingeloo.

R A P P O R T

<

Betreffende opgemeld onderwerp heb ik, A. van Ettekoven, Inspecteur-iSijks-
rechercheur Ie klasse te Amsterdam, de eer USdelGroot-.chtbare het volgende te berich-
ten:

Onder no. I. 44-1.302 Geheim-Persoonlijk, dd. 11 Augustus 1949, werd door
de Heer Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie te Leeuwarden, aan U.E.G.A. be-
richt omtrent te Lhee, gemeente Dwingeloo, gehouden jeugdkampen door de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J. ), waarbij U werden toegezonden opgaven
van de deelnemers der beide kampen, welke respectievelijk vsn 16 - 23 Juli 1949 en
van 23 - 30 Juli 1949 werden gehouden.

On de lijsten met de namen en adressen der deelnemers werden dezerzijds
de nemen doorlopend genummerd. Op de lijst van het eerste kamp van l tot en met 53

4 en op de lijst van het tweede kamp van l tot en net 60.
Bij onderaoek aan het Bevolkingsregister alhier werd een groot aantal

der opgegeven namen en adressen niet gevonden. Zo kwanen de namen van de deelnemers
aan het kamp van 16-23 Juli 1949, genummerd 5; 7; 11-13; 18-21; 23; 24; 26; 30; 31;
37; 59; 44; 50-53 in het bevolkingsregister niet aan de opgegeven adressen voor.

Van de opgegeven deelnemers aan het kaato van 23-30 Juli 1949 kwamen vnn
de als te Amsterdam woonachtigen aan het "bevolkingsregister niet voor de nummers:
6 ; 7 ; 9-22; 24; 25; 27; 28; 30-35; 37-41; 44; 48; 52; 53; 55 en 56.

Bij enkele steekproeven bleken de namen aan de opgegeven adressen ook
niet bekend te aijn, zodat waarschijnlijk gefingeerde namen, o.q. adressen werden op-
gegeven.

Van de deelnemers aan het eerste kamp konden enkele juiste adressen wor-
den achterhaald, te weten:

AjlNo. 9» Egidius Gijsbertus Doj^en. geboren te Goldrop, 26.8. '32,
woont Ie Heliaer s straat 71 bov. (niet 2e Heimer sstr. 17) J

Ho.16. Guus Opsterhout, geboren te Amsterdam, 1.10.'32, woont
Jac. van Lennepkade 243-HiE(niet Jac.v.Lennepstr. 243);

4fINo.22. Helena Klasina Ton, geboren te A'dam, 8.11.'34, woont
J. 1/1.Kemperstraat~45A-I(niet Kempenaerstraat 45^):

^•INo.28. Robert Óbb e s, geboren te A'darn^ 1.12.'33j woont Uiterwaardenstraat 102-III
(niet Uiterwaardenstr. 512);

,29» liiibert Zegening, geboren te Zwolle 13*6.'35, woont Gaaspstraat 46-l(niet
Weesperstraat 46-!;;

•\lNo.32. Greta Pelgrorn, geboren te 's-Gravcnhage, 18.7.'33» woont XIoveniersburgwal
91-Il(niet 0.2.Voorburgwal 91-I-);

'33* Jan Pelgrom, geboren te 's-Gravenhage, l6»9«'34» als no. 32;
No.37» Esther de Jong, geboren te Parijs, 23.10.'31, woont

2e Atjehstrlat 41hs.(niet Ie JtJehstraat 14);
Ho.38. Andrie_s Philippus ^aaki geboren te A'dam, 19»9«'ll, v/oont ^_

De Tftttenka'de W^II. (niet De Wittenstraat 76-11) en
j4No.43« Ada po ster hout, geboren te A'dam, 22.1.'36, Troont Jaoob van Lennepstraat 147

hs. (niet Overtoom 174)«
Waar in deze kennelijk onjuiste gegevens werden verstrekt, meende ik goed te

doen het vorenstaande door te geven, opdat in voorkomende gevallen bij het opnemen
. , TT van gegevens hiermede rekening kan worden gehouden.

Aan de Heer:
Procureur-Generaal, Amsterdam, 10 September 1949-
fgd.Directeur van Politie De Inspecteur-Iiijksrechercheur Ie kl.
te AMSTERDAM. (w.g. } van Ettekoven.

Voor eensluidend afschrift,
Het Hoofd van het Bureau'Kabinet

van de Afdeling Politie,

(Mr» J J?. G. Goossen)'
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VERTROUWELIJK

Verbinding: 19
C/2 no 967'49 OPSJ

Datum: 25-9-49

Onderwerp: Vergadering van de O.P.S.J. af d.
gehouden in perceel Kwartelstras
te Utrecht op 12-9-49.

Berichtgeving betrouwbaar
Waardering bericht idem

t-25~bis
JL6_SEP19i9_

x*

Aanvang ten 20.05 uur, einde ten 22,20 uur.
Aanwezig waren:
uit Utrecht: ALFRED LEO NAGEL, geb. 30-8-27,

HENDRIK JOHAN WILLEM MAHIA VAN HEEK,(27-7-30),
JOHAN NIEUWVEEN, geb. 3-5-30,

lit Amsterdam:PETER SMULDERS en
CLAABTJE DE JONG.

Peter Smulders was er helemaal niet over 'te spreken dat er
verder uit Utrecht geen leden aanwezig waren en Nagel werd'
er door hem op uit gestuurd om HENK VAN MAREN (geb.28-4-32)

X|en MABGABETHA EUGENIE DE MOL (geb. 17-8-35) te verzoeken
ter vergadering te verschijnen. Van Maren was echter niet
van zijn huiswerk weg te krijgen en Marga de Mol was niet
thuis, zodat de eigenlijke vergadering om 20.50 uur begon
met vijf aanwezigen.
Het plan was geweest om Claartje de Jong te laten spreken

over haar belevenissen in Boedapest waar zij het Wereld
Jeugdfestival heeft bijgewoond. Dit ging nu, gezien de ge-
ringe belangstelling, niet door.
Vervolgens werd door Peter Smulders het cursusjaar 1948-

1949 onder de loupe genomen wat betreft de activiteit van
de OPSJ te Utrecht. Het resultaat was dat kwam vast te staan
dat er in Utrecht niet veel was uitgevoerd en dat "men" in
Utrecht geschrokken was van de OPSJ en wel in de eerste
plaats door het seotarisme van Nagel. Nagel kreeg danook
van Peter Smulders de wind van voren. Nagel verdedigde zich
door te wijzen op zijn jeugdige leeftijd en verder wees hij
erop dat hij nooit lid was geweest van een studentenvereni-
ging waardoor het hem moeilijk was contacten te leggen.
Smulders vertelde verder dat de afd. Utrecht der OPSJ

moet trachten in de toekomst meer leden te winnen en vol-
gens hem is daar het a.s. Vredescongres op 12 en 13 Nov.
een mooie gelegenheid voor. Nagel beloofde hierop zijn
best te zullen doen..
Daar het bestuur van de afd. Utrecht der OPSJ zoals is

gemeld, is gesplitst in een scholieren en een studenten-
bestuur, werd besloten op 23-9-49 bijeen te komen bij Marga
de Mol, Bandoengstraat 24 bis a te Utrecht, om haar zo-
doende in het scholieanbestuur te trekken.
Wat de studenten betreft deelde Peter Smulders mede dat

er meer contact moest worden gezocht met de studentenvereni-
ging "Promfitheus" (een vereniging van studenten die zich in
de andere corpora niet thuis voelen, mfest partijloos zijn
en zich toch willen organiseren in een gezelligheidsvereni-
ging; wordt in studentenkringen aangeduid als de "nihilisten-
club"), maar dat men niet te fel moest optreden.

—2—
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De leden van "Prometheus" die in October 1948 op het "Appèl
Studerende Jeugd" te Amsterdam aanwezig waren, waren enigs-
zins geschrokken en dit mag niet meer voorkomen, aldus Peter
Smulders. Hij gaf de raad zo soepel mogelijk op te treden
en niet over het marxisme te praten met links georiënteerde
mensen die geen communisten zijn.

Betreffende het a. s. Vredescongres gaf Smulders de vol-
gende richtlijnen:
1. oprichting van een universitair initiatief comité,
2. oprichting van een initiatief comité' op de scholen,
3. oprichting van een z.g. plaatselijk initiatief comité,

dat 1. en 2. overkoepelt.
ïïieuwveen werd aangespoord om LEENDBET ANTONIÜS VAN DIJCK
(geb. 13-8-20) tot activiteit te gaan opwekken. Ook moest

><Jmet Prof. HANS FR3UDEMTHAL , geb. 17-9-05, gesproken worden;
deze behoeft niet actief werkzaam te zijn, alleen zijn naam
is maar nodig voor aanbeveling.
Smulders eindigde met de mededeling dat "Prometheus" was

aangeschreven voor het a. s. congres en dat men moesttraohten
Van Dijck voornoemd te bewegen om met JOHANNES JAGOBUS VAN

F (student wis- en natuurkunde, geb. 8-7-24, wonende
Julianaweg 386 te Jutphaas, voorzitter vanJ'Prometheua"),
te gaan praten. ~~

Jrf
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Verbinding
0/2 no. 9<
Onderwerp:

;: 19
i5'49 OPSJ

Datum: 23-9-49

Verslag van één vergadering van het Landelijk
Initiatiefcomité' voor het congfey "Ofldérwljö
Vrede", gehouden op 16-9-49
pRTHA AUGUSTIN, Falckstraat

Beriehtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

van

ACD/

£.
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Aanwezig waren:
BERTHA AUGUSTIN,
JO KOSTER,

4. f | BOB DE LARET,
«PETER SMULDERS,
AFRITS KUIPER, <-—

A\T KOLKMAN, —~"
<?HENK LANKHORST, —•
*iJOHAN FRED2RIK WOLFF ("Joop Wolf")

•tatlyjLs J-̂ .TEUNIS JOHAN BARSNDREGT, geb. 17-9-20, /
j en een onbekend gebleven jongeman.
J De overige comiteleden waxen niet aanwezig.
j Frits Kuiper bleek bestuurslid te zijn van de studenten-
j ve eniging "Perieles" te Amsterdam.

-u Bertha Augustin was op bezoek geweest bij Prof. PRESSBR
'van de 7e Faculteit te Amsterdam, waarbij Presser te kennen
had gegeven bij het a.s. congres niet op de voorgrond t«
willen treden, daar hij als te progressief bekend staat
en dus schade zou kunnen doen aan het congres, hetgeen
niet wilde. Zij had Presser gevraagd een inleiding op het
congres te willen houden doch hij doet dit niet om boven-
vermelde reden. Hij adviseerde haar om zich hiervoor in

^{verbinding te stellen met Dr. B.G.L.M. TOSSBRAM, directeur
van de Gem. HBS/A te U t r e cht, wo ne nde Admiraal v. Gentstri
3 te Utrecht. Volgens Prof. Presser heeft Dr. Tosseram een
uitgebreide studie gemaakt van leugens in de leerboeken,
niet alleen van Nederlandse doch ook van buitenlandse
boeken.
Peter Smulders behandelde vervolgens de adhae s ie betuigingen;

waarbij vast kwam te staan dat de volgende personen toezeg-
ging hadden gedaan om op Zondag, 18-9-49 op de voorbereidend'
lezing van Prof. Minnaert te zullen verschijnen:

'MDr. ENGELS uit Groningen,
/«Prof. GORTER uit Leiden (Er zijn er twee in Leiden, n.l. een .,
medicus en een physicus; welke van deze twee is niet bekend),-

//Dr. of Prof. HUIDS (volgens Joop Wolf een gewezen NSB-er),
XfLEENDERT ANTONIUS VAN DIJCK, geb. te Rotterdam 13-8-20,
wonende v. Humboldtstraat 1 bis te Utrecht (student),
Prof.Dr. MARCEL GILLES JOZEF 1INNAERT uit Utrecht,

Ui Dr. KRIJN STRIJD uit «s Hertogenbosch,
*

—2—
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KfDr. GUNNING-,
leden van het hoofdbestuur van de Ned. Onderwijzersvereen.,
ÎDE JONG-, leraar Kennemer lyceum te Amsterdam of Haarlem,
/IMliLHAUER uit Amsterdam of Haarlem,

P. SCHUT, docent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
woonachtig te Amersfoort, die mededeelde dat hij adhaesie
betuigde doch die Zondag niet kon komen.
Betreffende de Ned. Onderwijzersvereniging kan worden

medegedeeld dat het contact met v.d. SLUIS zal worden
voortgezet. Het hoofdbestuur van deze vereniging zal eerst
zien wat het congres wordt. Is het goed, dan zal men als
vereniging deelnemen; blijkt het niet zo in orde te zijn,
dan zal individueel worden deelgenomen.
HENHIETTE ROLSND HOLST heeft eveneens een adhaesiebetui-

ging gezonden.
Er werd nog besloten dat Henk Lankhorst de vergadering

van Zondag 18 September zou voorzitten. Tijdens deze ver-
gadering (lezing van Prof. Minnaert) moeten er steunlijsten
in de zaal circuleren en de leden van het initiatief comité'
moeten zov.eel mogelijk met de opgekomen toehoorders praten
teneinde aan de weet te komen met wat voor mensen ze te
doen hebben (zie bijlage1).
Als reclame voor het congres moeten affiches worden ge-

maakt, maar daar deze nog niet ontworpen zijn heeft men
het plan, de gestencilde oproep op te hangen in de gebouwen
en laboratoria der universiteitssteden in Nederland^)De
Éaffiche wordt gemaakt op het Instituut voor Kunst Nijver-
heids Onderwijs te Amsterdam, waar Grreet Kolkman werkt,

ontwerp wordt gebeurd door Jhr. Zandberg, directeur
der musea te Amsterdam en zij zullen gedrukt worden op de
stadsdrukkerij waar de vader van de onbekend gebleven jon-
gen werkt. Hierdoor nam de onbekende jongeman aan het ge-
sprek deel. Hij werd door Bertha Augustin aangesproken met
"Sven" (opgevangen klank) en studeert evenals zij medicij-

[l^tièti te Amsterdam. ^̂
^\s kwam het onderwerp "Aanbevel±ngscomité" aan

de orde. Joop Wolf wilde er maar liefst/20 man in hebben,
Frits Kuiper slechts 4, terwijl Barendregt 8 man wilde.
Dit laatste voorstel werd aangenomen. Men denkt in dit
verband over: Prof. Minnaert, Prof. Presser, Ds Strijd,
Dr. G-unning en Jhr. Sandberg; de rest moet nog gezocht
worden.

Bijlagen: 2

J
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Verbinding: 19
.0/2 no. 995'49 OPSJ

Datum: 29-0

Onderwerp:

Volgno.

30CT.1949

Verslag van een bijeenkomst van genouigdetr
ter voorbereiding van het congres "Onderwij's-*
Vrede",
gehouden op 18-9-49 in caféV'De Kroon", Rem-
brandtplein te Amsterdam. J

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang H.45 uur, einde 17.30 uur.
l In het geheel waren ca 30 personen aanwezig, waaronder:

* 'JOHAN FRÉDEBIK WOLPF,
x'PETER SMULDERS,
/•teEBTHA AUGUSTIN,
/ ÏTO KOSTER, '
xHGREET KOLKMAN,

-r*-f RITS KUIPER,
LANKHORST (fungeerde als vooozitter),

DE LARBT, !'-
*IGUIDO VAN SUCHTELEN,
*»Prof. MARCEL GILLES JOZEF MINNAERT,
X*JORDAN, rector Mont e s sor i-lyceum,
. ><*VAN BENTVELD, bestuurslid ANVA, werkgroep "Opvoeding en Vrede',1

/'DE JONGE, directeur Montessori-lyceum te Overveen-,
pClDs. v.d. WISSE, doopsgezind predikant,
/tROORDA, lid hoofdbestuur Ned. Onderwijzers-vereniging,
^»Dr. GUNNING, ;^' .„;
>^lDr. ENGELS uit Groningen,
lUSNTJDERS DE VOGEL,
^ILEENDERT ANTONIUS VAN DIJCK, geb.te Rotterdam 13-8-20,

jstudent, wonende v. Humboldtstr. Ibis te Utrecht, ;
/'BANNING, onderwijzer te Amsterdam en voor de oorlog radio-v*,,^

onderwijzer voor de binnenscheepvaart,
x;-l"Sven" (reeds genoemd in rapport C/2-965'49 dd 23-9-49),
>ldie de echtgenoot van Bertha Augustin bleek te zijn, >
>»KARL ANDREAS WITH, Haarlem, . . .- t

OSKAM, Haarlem. M
Om 15.45 uur opende Lankhorst de vergadering. Hij stond"1 --

achter een bestuurstafel en naast hem zat Peter Smulders,
De rest van het initiatief comité' zat in de zaal. Lankhorst
begon met ieder welkom te heten en betuigde zijn dank aan
de ouderen om de jongeren, die dit congres gingen organiseren
(hiermede werd niet de O.P.S.J. bedoeld) met raad en daad ^
bij te staan. '

Het was de bedoeling om op deze middag uit te maken wat
op het a. s. congres behandeld zou worden. Het waa niet de
bedoeling diep op elk onderwerp in te gaan.

/ Hierna kreeg Peter Smulders de gelegenheid om diverse ad-
/ haesie betuigingen en berichten van "tot mijn spijt niet aan-
/ wezig kunnen zijn" voor te lezen. Hieronder waren:
/^Prof. Dr, PRESSEE,
/XfProf .Dr. JAN ROMEIN,
|*«HENRIETTE ROLAND HOLST,
Ujlr. P. SCHUT,
1
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*lDr. JOHAMES ELISABETH MABIB ALPHCMSUS ZONUENBEBG,
geb. 16-4-07, econoom te Den Haag, redactielid van
"Wetenschap en Samenleving".

Vervolgens kreeg Prof. MINNAERT het woord. Hijging
achter de bestuurstafel zitten en zeide het volgende:
Mijns inziens moeten we op dit congres dé volgende pro-
blemen behandelen:
1) Het probleem van de oorlogsgedachte in het onderwijs

op lagere en middelbare scholen,
2) Het probleem van de vredesgedachte in het onderwijs

op lagere en middelbare scholen.
Speciaal moet hierbij bekeken worden wat er veranderd moet
worden in het gesohiedenisonderwijs. Maar niet alleen in
het geschiedenisonderwijs, ook op het gebied van de gehele
onderwijsstijl. Zoals het geschiedenisonderwijs tegen-
woordig gegeven wordt is het beslist onwetenschappelijk.
De jeugd leert niets anders dan dat de geschiedenis een
opeenvolging is van oorlogen en dynastieën. Bij het mid-
delbare onderwijs is het al wat, beter, maar het kan nog
veel beter. Ook de geest waarin over oorlogen gesproken
wordt is belangrijk. De heldhaftigheid mie t de leerlingen
in de juiste proporties worden voorgezet ten opzichte van
andere verdienstelijke figuren. De Ruyter is een groot
man geweest, maar Erasmus niet minder. Dan moet ook het
chauvinisme vermeden worden, d.w.z. het goed praten van
daden van het eigen land. (Het woord Indonesië is niejb
genoemd). Er moet op de scholen gesproken worden over het
internationalisme en er moet eens gereageerd worden op
de onverschilligheid van de jeugd en van het onderwijzend
personeel./ïn plaats van een willekeurig Duits boek moet
eens gelezen worden "lm Westen nichts Neues" van Bemarque.
Dê  kweekscholen voor onderwijzend personeel moeten in
deze vredesproblemen betrokken worden. Op de gymnasia
vond Prof. Minnaert het nog een groot euvel dat er bijv,
veel een boek van Livius gelezen wordt, dat een aaneen-
schakeling is van oorlogsverhalen, waardoor de gymnasi-
asten de verdiensten der oudheid niet in de juiste propor-
ties krijgen voorgezet. Hierna keerde de professor zich
met een enkel woord tegen de propaganda van het beroep
van militair op de.scholen.
5) De Universiteit.

Hier worden wetenschapsmensen opgeleid die in dienst
van de oorlog kunnen komen te staan. Ook hier moet de on-
verschilligheid bestreden worden, n.l. de onverschillig-
heid t.a.v. de vraag waarvoor een toestel of uitvinding
e.d. zal worden gebruikt. De professor bepleitte een we-
tenschappelijk onderzoek naar Oorlog en Vrede. Hij ver-
meldde de oprichting van een Instituut voor Vredes-Weten-
schappeja. Hi-j bepleitte de oprichting van een of meer
leerstoelen voor Vredeswetenschap. Ook het z.g, Studium-
G-enerale moet in dienst van de Vrede komen te staan. (Het
studium generale is: eens in de week een college, te hou-
den door een professor van de universiteit over een alge-
meen belangrijk onderwerp of een capitum selectum van zijn
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vak, toegankelijk voor studenten van alle richtingen).
De professor vermeldde nog even dat de volkshogescholen en
volksuniversiteiten al het hunne doen en hij had grote ach-
ting voor deze instellingen.
4) Ook in de z.g. vrije jeugdvorming buiten schoolverband

moet de vrede worden gepropageerd en beoefend. Hij stelde
voor een onderzoek hiernaar in te stellen in b.v, de padvin-
derij .
5) Onderzoek instellen naar de schade die aan het onderwijs

berokkend wordt ten gevolge van oorlog of oorlogsvoorbe-
reidi&g. Het zou wel eens leerzaam zijn aan de universiteit
uit te zoeken hoeveel van de studenten die naar Indonesië
moeten, na terugkeer weer hun studie opvatten./Eerder zou het
leerzaam zijn de geldmiddelen die gespendeerd worden voor het
Ministerie van Defensie (NIET werd gezegd voor Indonesië, of
Ministerie van Oorlog; termen die doorgaans in deze kringen
worden gebruikt) te vergelijken met de geldmiddelen die het
onderwijs te kort komt. Dan was het misschien wel goed na te
gaan wat er terecht komt van een generatie, die als militair
een oorlog heeft meegemaakt.
6) Hier besprak Prof. Minnaert het doel van het congres en

wat men hoopt te bereiken.
Men moet hier uiteindelijk bereiken een versterking van de
VHEDESWIL.
Ten slotte moet het congres tot enige uitspraken zien te komen,
welke de prof. zich als volgt voorstelde:
a) basis aangeven voor een onmiddellijke vrede,
b) diverse economische stelsels moeten kunnen samenwerken,
c) het Instituut van de Verenigde Naties moet ontwikkeld en

verstevigd worden,
d) valse berichtgeving moet bestreden worden,
e) de onpartijdigheid moet gepropageerd worden,
f) menselijkheid en vrijheid zijn waarborgen voor de Vrede.

De rede van Prof. Minnaert was om 15.30 uur beëindigd en
had een half uur geduurd.

Direct hierop las Peter Smulders een brief voor van Dr»
Zonnenberg, waarin hij zijn visie gaf. Na voorlezing werd er
geen commentaar op gegeven en nam men het geschrevene als
kennisgeving aan.
DISCUSSIE:

JOHDAN: Hij kwam op tegen de mening van prof, Minnaert als
zou de schooljeugd onverschillig staan tegenover het probleem
Oorlog en Vrede. Bij hem op school was iedere leerling er van
doordrongen dat men met een oorlog geen enkele oplossing kon
bereiken. Hij bepleitte de indirecte weg naar de vrede, n.l.
door de leerlingen te leren dat oorlog een misdaad is. Verder
bepleitte hij een onderzoek naar de psychologische gronden
van een oorlog.
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VAN BENTVELD:
merkte op dat hij het volkomen met prof. Minnaert eens was
en dat hij diens inleiding ten zeerste toejuichte. Hij ver-
telde dat hij wel eens over de Vrede sprak te Rotterdam
voor de "Nieuwe Koers", waardoor hij wel eens een etiketje
kreeg dat niet juist was, maar dat hem koud liet, (Dat het
hem overigens in het geheel niet koud liet, bleek uit het
feit dat hij dit wel drie keer met nadruk herhaalde, gedu-
rende de enkele minuten dat hij sprak). Hij benadrukte de
rede van prof. Minnaert op het punt van de opvoeding van
het onderwijzend personeel in de vredesgedaohte en vulde
nog aan met er op aan te dringen,ook de ouders van leerlingen
via de ouderavonden onder handen te nemen,
DE JONGE:
Hij betwijfelde of het geschiedenisonderwijs op de helling
moest. Veel belangrijker achtte hij het de algehele sfeer
op school te beïnvloeden, waardoor eventuele geschillen op
vreedzame wijze konden worden opgelost.
Ds.v.d, WISSE:
die naast Johan Frederik Wolff zat, begon een diepzinnig
wijsgerig betoog over doel en middel, waar geen touw aan
vast te knopen was.
ROOBDA:
vertelde dat hij als waarnemer deze vergadering bijwoonde
en dat hij verslag zou uitbrengen aan het hoofdbestuur van
de Ned. Onderwijzersvereniging. Hij bepleitte, deze Vredes-
actie niet nationaal te voeren, maar internationaal.
Dr. GUNNING:
verklaarde het niet eens te zijn met de stelling van prof.
Minnaert dat de schooljeugd aan defaitisme en onverschillig-
heid zou lijden. Overigens sprak hij breedvoerig zijn in-
stemming uit over de rede van Minnaert,
Nadien was er een kwartier pauze, waarin GEBET KOLKMAN

met een intekenlijst rondging die ƒ 12,50 opleverde.
Om 1? uur werd de vergadering heropend door Henk Lankhorst

en werd er weer gelegenheid gegeven tot
DISCUSSIE.

SNEYDEBS DE VOGEL:
sprak over een artikel in "Vrij Nederland" over Generaal
Kruis en het militaire oefenterrein "De Harskamp". De inhoud
van zijn rede was een artistieke ontboezeming over de Veluwe
en ging uit als een nachtkaars.
LEBNDEET ANTONIUS VAN DIJCK:
kwam met het probleem of men de oorlog in het algemeen moet
afschaffen of alleen bepaalde soorten van oorlogen zoals
aanvalsoorlogen. Hij had het over oorlogszuchtige pascifisten
die destijds met vreugde de wapenen tegen Hitler hadden op-
ge nome n-.
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Hierna kreeg JOHAN FREEBHIK WOLFP het woord. Hiervoor kan
gevoegelijk verwezen worden naar zijn vroegere "standaard"
redevoeringen. Alleen werden vele uitdrukkingen aanzienlijk
verzacht, Min.v. Oorlog werd nu Min.v. Defensie; Marxisme,
kapitalisme en zijn altijd in de zaal priemende rechter
wijsvinger kwamen er niet aan te pas. Het Atlantisch Pact
werd terloops even in afkeurende zin aangehaald. Kortom,
zijn redevoering paste geheel in deze omgeving van bezadigde
mensen.
Als laatste kreeg prof. Minnaert het woord. Hij beant-

woordde diverse sprekers, beaamde verschillende suggesties,
die verder niets om het lijf hadden.
Lankhorst sloot de vergadering met een kort dankwoord,

waarin hij nog eens heel summier de te behandelen stof voor
het congres aangaf. Hij zei nog dat het congres moest zien
te komen tot een verwerping van de oorlog als doel of middel.
Hierbij werd Lankhorst geïnterrumpeerd door DE JONGE, die
vroeg of men onder oorlog ook "nationale oorlog" moest ver-
staan. Lankhorst draaide zich hiwr onder uit door dit te
willen overlaten aan het congres.(De indruk werd gewekt dat
de heer De Jonge de gehele comedie min of meer door had).
Lanfchorst spoordenverde&faan,dat de organisaties die belang
hebben bij dit congres en dit financieel kunnen steunen,
dit ook doen, "want we hebben niets achter ons".
Ka afloop der vergadering werd vernomen dat JOHAN FBBDEHIK

WOLFF te Haarlem woont aan het adres Hofmeyerstraat 10.
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Vertrouwelijk. X'

Hierbij doe ik U toekomen ejl

van het "Informatiebulletin
het congres "Onderwijs—vrede" hetwelk werd

toegezonden aan Frits Zwaan (Alias van

Pascal Wastiaux) p/a Hazelaarstraat 68

te Arnhem.

Arnhem, 4-10-1949
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