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HET 11de OPSJ-CONGRES

-2 '"" r<
Deze rub,-><_.S a m e n v a t t i n

Op 7, 8 en 9 januari 1966 werd in Amsterdam het 11de congres van

de communistische Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OFSJ)

gehouden. Op het congres werd allereerst aandacht besteed aan de "re-

vanchistische" politiek van West-Duitsland, dat er op uit zou zijn

atoomwapens te bemachtigen. Pas op de tweede en derde plaats kwamen

de kwestie Vietnam en de rassendiscriminatie. Het is gebleken dat deze

volgorde voor het merendeel van de ca. 5̂ aanv/ezige jongeren maar moei-

lijk te verwerken was.

De discussie was levendig doordat één van de leden van de dage-

lijkse leiding felle kritiek had op het beleid van voorzitter Gijs

Schreuders. Daardoor kwam ook de studentenreis van de afgelopen zomer

naar Cuba weer in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Tijdens een huishoudelijke zitting werd een nieuwe organisatie-

raad (hoofdbestuur) gekozen met Schreuders toch v/eer als voorzitter.
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HET 11de OPSJ-CONGRES

Op 7t 8 en 9 januari 1966 werd in Amsterdam het 11de congres

gehouden van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ).

Ongeveer 5̂ jongeren namen er aan deel. (In totaal telt de organisatie

ca. 150 leden.)

In tegenspraak raet een bericht in "De V/aarheid" van *f januari

j.l., v/as het congres niet openbaar. Speciale beveiligingsmaatregelen

bleven evenwel achterwege. Bij het begin van de eerste zitting behoef-

den de deelnemers alleen de presentielijst te tekenen.

Voorbereiding

Zoals bij communistische organisaties te doen gebruikelijk, ver-

scheen enige v/eken voor het congres de zgn. beschrijvingsbrief, dit-

maal in de vorm van een tiental "stellingen". Tussen 10 en 22 december

19é5 werden in de vijf afdelingen van de organisatie (k in Amsterdam

en 1 in Rotterdam) ledenvergaderingen gehouden om deze stellingen te

bespreken. Voorts werden daar de gedelegeerden naar het congres geko-

zen en candidaten gesteld voor de nieuwe organisatieraad (hoofdbestuur;

Geheol overeenkomstig de politieke lijn van de CPN, vroeg de

OP£J in de eerste plaats aandacht voor de "alarmerende berichten die

ons voortdurend uit './est-Duitsland bereiken". Gezegd werd dat de V/est-

duitse politiek zich richt op herstel van de oude grenzen en daardoor

een bron van oorlogsdreiging in Europa vormt. Om aan het "revanchis-

tische" streven meer kracht bij te zotten, verlangt de Bondsrepubliek

atoomwapens, ^et is een levensbelang ervoor te waken dat V'ost-Duits-

land die niet krijgt, ook niet via de multilaterale kernmacht (MLi") .

De OPSJ ziet als haar taak ds scholieren voortdurend op deze gevaren

te wijzen en hun te vragen zich in te zetten voor het mobiliseren van

de publieke opinie.

Pas op de tweede en derde plaats werd in de OPSJ-stelling&n

aandacht besteed aan resp. de "smerige" oorlog in Vietnam en de rassen-

discriminatie en vervolgens dan ook nog aan de toestand bij het Neder-

landse onderwijs.
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C ongresrc dr-

In zijn congresrede behandelde do jonge communist Gijs Schreuders.

voorzitter van do OPSJ, de politieke programmapunten van de OPSJ in

bovenvermelde volgorde.

De CPSJ moest z.i. in de eerste plaats demonstreren tegen het

verstrekken van kernwapens aan "'est-Duitsland. Atoorru/auens in ',ost-

duitSv- handen betekenden, dat dit land een nieuwe oorlog zou ontkete-

nen, die tevens de laatste zal zijn, gezien du verwoestend, uitwerking

van de moderne wapens.

Voor v/at Vietnam betreft bracht Schreuders naar v ore n, dat het

soort democratie dat Amerika in het Verre Oosten zegt voor te- staan,

de OPSJ niet bevalt. Hij zag in du samenbundeling in het Jongcrencomi-

té Vietnam, waarvan ook de OPSJ deel uitmaakt, een eerste stap naar

e_n vredelievende oplossing. Schreuders had niets dan lof voor het

comité en kondigde aan dat in februari a.s. een grot, demonstratie zou

worden georganiseerd. Ook zou volgens hem binnenkort, in samenwerking

met de '(Hervormde Jeugd", een teach-in over Vietnam worden gehou en.

Kort na het congres bleek dat Gijs Schreuders wel wat erg opti-

mistisch gewc.st was over de mogelijkheid tot samenwerking niet de her-

vormde jongeren. Het ziet er naar uit dat de teach-in niet zal door-

gaan. Voorts werd bc.-ki.nd, dat communistische jeugdleiders zich in klei-

ne kring hc-'l wat minder positief uitlaten over de samenwerking met

andersdenkenden binnen het Jongerencomité Vietnam dan Schreuders op het

OFSJ-congres meende te moeten doen. De communisten voelen alleen maar

voor een dergelijke sc.menw, rking als er een mogelijkheid in zit om

-in overeenstemming MC. t de partijlijn- tot eenheid van actie te komen

iuc-t jonge socialisten, i.c. net die van de rcderatic van Jongerengroe-

pen (iJG) van de PvdA. Is die kans er niet (meer), dan verliezen het

communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (AJJV) en de OP3J hun

belangstelling voor de betreffende actie.

Sprekende over het punt "rassendiscriminatie" kritiseerde Schreu-

ders vooral d>. apurdheidspolitiek der Zuid-Afrikasnse regering.
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..at het onderwijs betref t. stelde de OPSJ-voorzittcr o.m., dat

de scholieren overbelast worden: een 1^-urige werkdag, zoals thanr

veelvuldig zou voorkomen, v/as volgens hem te veel van h^t goede. Daar-

door kwam de jeugd nit.t aan de noodzakelijke ontspanning to-„, hetgc r.

een nadelige invloed zou hebben op hun prestaties. Bij dit laatste

dacht hij ook aan hun activiteiten in OPS J-vorband. Een verantwoord",

beperking van de leerstof achtte hij dan ook noodzakelijk. Hij kOi-<-'.ig-

de aan, dat de CPSJ over deze kwestie een brochure zal samenstellen.

Ook drong hij aan op democratisering van het onderwijs, opdat

alle jongeren de mogelijkheid krijgen dat onderwijs te volgen ua~rvoor

zij qua aanleg geschikt zijn.

E.o.a. w^rd vastgelegd in een tweetal resoluties, overigens de

enige die het congres -voor zover bekend- aannam.

Discussie-

Aan de discussie namen slechts 12 jongeren deel. Voornamelijk

spraken zij over organisatorische mogelijk- en wenselijkheden. Poli-

tiek brachten zij niets nieuws naar voren. Toch v/as de discussie niet

saai. Dat kv/am doordat enige, niet onbelangrijke bestuursleden kritiek

oefenden op het beleid van het secretariaat.

Dit bestuurscollege bestaat uit vier personen, geselecteerd uit

de dagelijkse leiding van de OFS J, die- op haar beurt weer is gevormd

uit de organisatieraad. Volgens de statuten geeft deze raad leiding

a?.n de activiteiten tussen tv/cc congressen. De feitelijke leiding be-

rust echter bij het secretariaat, dat door de dagelijkse leiding op

eigen gez::*g in het leven werd geroepen. In het secretariaat dorainerei.

voorzitter Gijs Schreuders en propaganda-secrutaris Rob Bishoff.

Het krachtigste verwijt kwam van de 19-jarigt Peter de Le-uw,

lid van de dagelijkse leiding. Volgens hem waren Schroudors en Bishoff

(te) dictatoriaal in hun optreden. In feite kwam het c-r op neer, dat

zij in de QPSJ de dienst uitmaken. Her was hem gebleken dat sommige-

kwesties in do s:cretaria^tsvergaderingen, die geheim ,ar. n, morden

besproken en afgehandeld. Mochten dcz- zaken daarna al in de dr.gelijk-

s j leiding aan de- orde v/orden gesteld, dan viel e-r wel niets meer san

toe of af te doen. Volgens De Leeuw kwam dit, doordat de secre tciria? ts-
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leden ook dool uitmaakten van do dagelijkse leiding. Bovendien zoud.-n

Schrcudcrs en.Bishoff daarin bewust politiek zwakkere leden hebban op-

genomen, die geen oppositie durfden vooren.

Het ziet e-r overigens naar uit dat de oppositionele geluiden van

De Let.uw niet primair zijn ingegeven door politieke overwegingen. Ver-

moedelijk is zijn houding vooral te verklaren uit govotler s v r. n. riva-

liteit ten aanzien van Schreuders. Deze 1e>-jarige zoon van d. poiitiel;-

secretaris van het Cr'N-difctrict Utrecht, 3. J .Schreuders, v;erd, kort n?-

dat hij zich in 196'' s.~n de Universiteit van Amsterdam liet inschrijven,

opgenomen in het bestuur van de OP&J . Begin 1965 kreeg hij z^-lfr, do

functi^ van voorzitter. Inmiddels vias hij ook lid van de dagelijkse

leiding van het AIÏJV geworden. Het ie gebleken dat verschillend OP3J-

leden er moeite me,, hadden (hebben) om de jonge Schrouders als hun

meerder,-.' t., erkennen, temeer daar hij bij aankomst in Amsterdam duide-

lijk liet blijken de zaak \vol eens even "op pote-n11 te zullen ze-'^ten.

Studentenreis nae,r Cuba

Mogelijk handt. 1de De Lt-^uw anderzijds ook uit politiek onverst3.nd

Dat zou afg^lt-id ku.ni_. n rordcn uit sijn a. nval op Schrcuders en Hishoff

vanivogc hun verse t tegen zijn r la:: om Ton Regticn uit t'- nodigen voor

de CFHJ ..en Icsir.g te kom^n houden over diens reis naar Cuba (zotrur

19^5>- Beide ''opposanten' hadden die poging gotorpcde -rd on De Lee\i\

vond dat _^.n kwalijk-^ zac.L. Regtie.n had volgens h t. m in diverse bladen

vrij posili^f ov^r dat land geschreven en een lezing v/as volg n e De

Leeuw all-.szins gerechtvaardigd.

Onmiddel!jk nadat de discussiant dit na r voren had g-bracht,

on-'erbrs.k Gijs Schr^udurs hem. Hij doolde m^e de guhele affaire met

Ton Regtien e-en slechte zaak te vinden. Hij en Bishoff hadden g<_v.'ei--

gerd Regtien uit te nodigen daar deze destijds zijn medewerking aan

de reis naar Cuba sou hebban verleend op voorwaarde dat er go_n commu-

nisten aan dr.l zouden noraen. Leden van de communif ticch g_oricnt-'.erd r.

studentenvereniging !'T e-riklcs'1 Werde-n daardoor ge-./eigerd. A.ngezier;

"Periklcs' e n zusterorganisatie van de CF'^J is c:-, omdat con Fcrikli'.t

(j'ric Paerl) destijds het initiatief tot de Cuba-reis hod g-norr.er.,

vonden Schreuders en Bishoff het niet juist om Regtien uit te nodigt, n.
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Zij hadden evenv/el nic-ts teg>. n zijn persoon.

Do wijze v/mrop Schreudero de aanval van IK Le u v; par .-. rde v; ,s

niet gehe. l in overeenstemming nu-,t de waarheid. Al had 'Türikles" zich

openlijk van deze reis gedistancieerd, toch namen -„r drie PcriUlit t-n

aan doel. Vermoedelijk is het zo dat de Cubanen er bozvmar tegen had-
v

den, dat "Periklos" als organisator zou optreden. Zij voelden kennelijk

m-„ur voor de d._mocratisch-socir,listische studentenorganisatie "Poli-

teia", die een grotere en voor buitenstaanders ongetwijfeld me'*..r re-

presentatieve organisatie is.

Bovendien bestaat de indruk, dat Schreuders, in tegenstelling met

wat hij naar voren bracht, wul degelijk óók bezwaren hu-f t tegen de

persoon van Regtien. Zoals bekend is deze één der oprichters van de

Studeiitenvakbev/eging (SVB) . Als zodanig was hij aanvankelijk nog al

gevierd in communistische kring. Sinds hij evenwel steeds me.r ver-

zeild dreigt te raken in links-socialistische groeperingen (hij is b.v.

lid van de redactie van het links-socialistische-trotskistisch georiën-

teerde blad "Links" en bestuurslid van "Politeia1") , lijkt het alsof de

communisten enige afstand van hem nemen, al is hij nog \i goed genoeg

oin bijvoorbeeld als lid tu worden aangezocht voor het, onder co,..munis-

tische auspiciën tot stand g-.komen, Nederlands Comité tegen de versprei-

ding van kornv.'apens.

Ma een verwarde discussie.-, waarbij Peter do Leeuw „nige medestaa--

durs kr_eg, stelde Gijs Schreuders tenslotte voor de strijdbijl te b^-

gr.uvon, daar deze onenigheid schadelijk v/as voor de CPI>J. De acxnv/e zi-

gen gingen d~__.rme^ accoord.

Huishoudelijke zitting

Op do laatste congresdag vond c*.n huishoudelijk*: zitting pl\ats.

Tijdens d._ze bijeenkomst v/..-rd een nieuvv„ organisatieraad gekozeu, m-„t

Gijs Schreuders weer als voorzitter. Aan de stemming ging het verslag

van di caniid tbesprekingscorai.issi'. vooraf. De woordvoerder dnurvr.i:

beperkr.,: zich tot het oplezen van de namen der gestelde coridid.it .n, m.t

de toevot.gin,- of zij v/,^1 of niet geschikt v/crden geacht. Tot de '.fr. -

keurde c andidat-n behoorde ook e- n OPSJ'er, die Schreuders wél g.schikt

achtte. Hij stelde dan ook voor d-ze toch op te nemen in de Organisa-
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tieraad. u -r rop werd betrokkene met 19 ande-ren gekozen ( voor de s/.meii-

stc-lling van de C.i?., zie- bijlage A).

Et-n van de nieuwe bc-stuursleden is II , bro T v *n ar b;:V

cle / ,f , die sinds het Ve congres van de Gtudoiitenvokb:iv.' gii-^

(:'VE) -november 1965- als secretaris-extern du... l uitmaakt van hot lan-

delijk be-stuur van deze- studentenorganisatie.

Roi7imc-lig_ congres

Ove-r hot algemeen maakte het congres e-^.n rommelige indruk. D', lei-

ding had het niet altijd g ex.-d in de hand. Interrupties war^a er vs elvul-

dig. Voorzitter Schrcuders dreigde op een gegeven moment zelfs om rl. bij

eenkomst t-, schorsen.

Ook aan de discipline ontbrak nog al e~ns vat. Bv tweede congr^-s-

dag moest om 10 uur beginnen, maar het v/^rd een uur later. Twee l^den

Vi'.n het congrespresidiui", onder wie Peter do Le-euv;, arriveerden zelfs

nog; lat«,r.

Ma .r verwacht werd en ook is gebleken, was voor vole aanv/e sigen

de volgorde van belangrijkheid di.r politieke vra'gstukk^-n (eerst de hur-

b'.v/apc ning van ',;est-Duitsland e-n daarna pas d*- kv;estic, Vi^tnnrr,) m.^ilijk

t. verwerken. Het vra .gstuk Vi tnam spreekt de jongeren kt-nnolijk me, r

aan. Zij zi-Ti, althans op dit inem^nt, g', en acuut gevaar in w?t d., cou:-

munist>_-n het "revanchistisch: .^st-Duitsland noemen.

31 januari
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Samenstelling OPSJ-Organisatieraad januari 1966

(voorzover bekend)


