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Nr. 2,

C O N G R j i S " O N D B a W l J S - V R E D E".

™ Secretariaat t JP. Smulders, Vrolikstraat 313 ", Amsterdam*
*j{ Penningmeester! 6. Au gust in, Falckstraat l » ' , Amsterdam.
Gem. Girot A 2775.
Een aantal vooraanstaande Nederlandse figuren uit da onderwijswer^ld gaven gehoor aan een uitnddiglng van het Initiatief~oö~
mite voor de organldatle van een Congres over onns.rv/;. <s en vrede en kwamen Zondag 18 September j,l, in de grote l -/omzial van
geb ouw "De Kr o on" t e Am s t e rdara bijeen. Op d ez e lr.vf> ;*.v t i-ovo b l j <•
eenkomst werd u:-.tvoerig van gedarrhtangewisseld ovc.r -.'-j onderwerpen, welke op hot kotaende Congre,; oeharideld zullen v.vijvten. Er,
werden zeer vele susgestlesgedaaa, welke het Initiatief -comité
zich bij de voorbereiding van het Con-gres ten nu'rto ian maken.
De bespreking j;i.rd geopend door H, Lankhorst(V;.oraitter van-^*
hetJged^_^JhrJ^i£^
die de aftm/y.^i^on nameris
hèt~^öömlte" bëgróott"ö" iTn hot~*gnprek met enkele ko.vi.u woorden .inlelddo, Allereorrt r/.tóo hij aan de hand van de dr.oi hot comité
uitgegeven vorklt?.r!ng nosmaals uiteen, wolke doe 3 e Indo n do organisatoren voor o go n u ;aan,
Hierna verleenao al j het woópl aan Prof. Dr. K» J^jnnaert n ,ui^
met oon porsoonll.lke beschouwing over*riot koisendo Congres. Sprekei* zeide alloroerst het initiatief van de Kroop joageren, dio
het Congros "Ondorwijs-Vrede" willen organl^.ar.^v tod te julchon Qn «prak do hoop uit, dat de Jeugd op dit Con^i-Or, iro.lf niet to
veel op do achtergrond zal ko«en. "V/ij moe ton er cok rekening mode houden", aldus do Utrechtse hoogleraar, "dat onze tóoa^rtvtio niot meer volkomon kan aanvoelen wat or In do jeugd van nu looft!"
Wij staan momenteel voor de dreiging van oon nlouwe wereldoorlog,
waarvan niemand do omgang Kan schatten* Het la nodig, dat wij thans
eon vredüsgoluid laten horen* De onderwerpen, dio wij op het Congres kunnen bohandolen zljnt
a. do invloed van de oorlogggedachte bij LiO* «h P.O.,
b* Do botokenii van do vrede A ge dacht e voor L«-0. en M*0. In do eoi—
ste plaats dient hier hot gosohiodonis-onderwijs de aandacht te
hebbon, daarnaast echter ook het algemene onderwijs (stijl van
doceren, toespraken bij feestelijkheden, kortom* de gehele geest
bij hot onderwijs)
,
Het gobourt; nog vaak dat eon gesohiodonls-onderljzor vervalt in
aan onwetenschappelijk baoJtd van een aaneenrijging van oorlogen
on dy na et loon on daarbij' do economische en culturele factoren vox>~
waarloort. Spreker zoide in dit verband to donken aan oon ondor"oc ;
naar do loorooekon, waarmee verschillende groepen jongeren zich
reeds bezig schijnen te houden. Vooral ten opzichte van het L.O,
Belangrijk is ook in welke geest over oorlog wordt gesproken* Waar
blijft de vredesgedachte bij L.O, en K,0.? Er wordt ter nauwernooa
gesproken over de ontwikkeling van de vredesgedachte door de t i j den 'heen* Ken moet het denkbee^jfvan het internationalisme aan do
Jeugd meegeven* Er leoft ondor de jeugd nog altijd afschuw van de
oorlog. Aan de verschrikkingen van de oorlog moet op juiste wlj^e
herinnert worden* Er noot op de onverschilligheid ge r ea goor 4 worden d o o r O f V * bij de behandeling van de Duitse literatuur»
"lm Westen nlohts noues" van Romarquc te bespreken. Van groot belang is bij dit alles ook t de opleiding van do onderwijzers op do
kweekscholen. De onderwijzers bepalen voor een belangrijk deel
de stijl bij, hot L,O. Prof* Kianaort schonk voorts aandacht aan hot

\, dio

onderwlja'» Spreker wees ook op de propaganda voor do miAre loopbaan op do Kiddolbaro schoen. In rulmo matti dienen ook
universitaire problemen do aandacht to hebben» Spreker WODB op
do geest van onverschilligheid, diu er ook nog onder do wetenschappelijke werkora heerst. Op physische laboratoria wor^x voak gesproken over wetenschappelijke vindingen, ulo vörniotiglug kunnen brongen. Ken hoeft bij dose gesprokken vaak alleen belang toll J' ag vcor
do vaktoohniok en niüt.voor do maatschappelijke gevolgen hiervan, Oo
wotenschappylljko werker dient zich rekenschap to govon van do gevoj.-en, dio zijn werk voor do maatschappij hoeft. Do Universiteit zoo.
n do toekomst de problemen oorlog on vrede wetenschappelijk kundon
onderzooken» Zo gaan de gedachten varvhet Vsr'oond van Wotonsohappo- l
lljke Workors uit naar oen spocialo leerstoel vóór de vreidoswoton» J
"
,
Ook op da Volfcahogeaoholen Bn'Universitoiten zullen de vraagstukkc"
oorlog en vrede zeer goed behandeld kunnen worden. Het zou voortp
interessant zijn te zien» wat in dit verband de vrije jeugdyormlus
bulten achoolverband doet» Het verdient aanbeveling te onderzoeken,
hoe groot de acht do la, die door oorloga voorbereidingen on oorlogshandelingen aan het onderwijs wordt toegebracht» Aandacht verdient
dan ook het vraagstuk van dienstplicht tljdena de opleiding. £04
groot aantal Jongeren wordt door de militaire dienst voor géed uit
de studie weggetrokken.
Prof. T*.vinaert weea er voorta op4 dat grote uitgaven vóór oorlog
een verarming van de natlo tengevolge hebben» Wat wordt er b» v. ge»
of ford, -ia u oorlog en hoo.voel voor onderwijs? 'Daarbij kan de schade
van f>on ccrlog zelf nog niet worden overzien».
%at hopen v/1 j tü bereiken met dit Congres? 'Se n betrekkelijk; vage
versterking van do vrodoswil, ,Dit la enerzijds misschien onbevrouigend, .andurzi jds la not waardevol. Wij kunnen er van overtuigd zijn,
dat overal op ue worold wordt gewerkt, zoals wij nu doon* Maachlun
zou or nog muur to toto*. kon zijn als w i j oci\e vorder *kondon
gaan en aar s c u. -u o a kunnen geven, .hoe vrede n,- irc-gclljk is» Wollioht
is hot nuttig duur^an. oen aedeelt») va.n het CTorg^^a to bcstodon.
Na do bc sohou .v i -.i 3 van Frof» Klnnaert kon 'i o voorzitter van do bij
eenkomst allorocrso hut woord ^ovon aan do ho^.r DA yj^^nt vold { b o *»
s tuur s l ld Afd. RoLtoc-daa N,0»V t > Hoofd aohoo: L » ÖTTTuoIo" 'go tuig1*! o
van Instemming on opulmlaito voor het jéugdlpo ialtlatlQf.. Do goaoh'o.denlsbookon zijn naar mening van do spreker de laatato "voort Ig Jonjreeds zeer voel vorbotord. Biiangrijk la* wlc, lea gooft. DO onderw i j sme:nsen moeten' doordronguA^worden, van hot vredeswerk, dat zij t'.;
verrichten hebbon. Al s 1 me ft togènwoordig ovci- vrode aprockt §ordt tipt.
al Ingedeeld b i j oen bopaaldy politieke groop. Dit Is onjuist on A'.nost» In ioderé kririg '•• van uitvrat linke to4: uiterst ^ochta » zf:1;;
vredeswensen te'vlndón» Het Zou nuttig zijn otin baeia aan. te ge vo R
voor vrede nu 1( Van fcarte st^mt .spreker ia mot Ifrof^ ^inijaért'p oproep j"v/eea t gowaaraofeuwd tögpn ophljtalag*, !*<en tn$et zlth .al.tljd op
de hoopte stei'lon van'd'd feiten»
." ' .,
: r '*'**••.
Ook Dr^ocHjJ» Jordan(ijcotcv Wout;GS.aorl-»^ir<}èüm*tè ütre0htf' yererilgt
zich met do woorden van Prof» Klnhaërt en geeft als zïjjrf" mening te
konnen, dat het vrodoiw.ork go schelde n 'ka a worden In -direct on Indirect wori: vcor. do ^vro/io» Ook dé .psychólogljchr kant la hierbij bo»
langrijk* DO jong&re n moe ton reeds 'pp School lerun prObleaea op tó
losaen op wonawaardigo «fijse»
Dr. W. J. Jong(Roctor van het Jao, P, Thijsse-Lyooun te Ove»reen)
voegt hier n*g aan toe, dat hQt oHderwlJa de taak heeft do jongoron
zelfstandig to löron rlonkuh on hoa de ralddj.Ion to govon do Julato
weg te zoekon, Sprokjör acht het moeilijk orn t..a»v t hot algümorio . p>cbleom tot zinvolle conclusies to komon, T'on moot wakon to ge ft. Onderschatting van olgoh belang hierbij» Van moer bolang dan de inhoud
dor goeohiodonisbookjoa, aio in do loop dor tijd 'aanzienlijk' vGrbotord zijn, acht hij do algemene afoor op achool» Hét gaa,t om 4e vor^
ming van do jonge monsun, "Kchtor goon tü groot optlffllaraOl voor t*,70«--«
d wereldoorlog
do
wedool
ptorko
orko vrodoage«iAohto,
v o d o e « o o oQrlog
o o
word oohtor^lo^ 'vorh?
'
?•
dord,
,
i
Ds, van dor Wla aol (Doop agozind Predikant to Lootwrardon) zlot tffoo'

f

bqlahgrijko hoofdlijnon In hot botoog van Prof. Klnnao>b| a,

*js moet niet in dienst staan vaa oorlog, maar in dienst van vred«,
b« vrede staat in dienst van hot' onderwijs» Waar gaat het nft om? On
goed onderwijs om tot vrede te komen of om vrede ton behoeve van hot
onderwijs* Dit is hot vraagstuk van verband tussen doel on middelen.
Boido elemanten kunnen op het Congres behandeld worden. Het verdient
echter aanbeveling ze nauwkeurig gescheiden te houden. Er moot voor*
gewaakt worden, dat de onderwijsvraagstukken niet géisoleord worden.
Prof* Mlnnaert gaf als luidend motief van ons streven aant afschuw
van de oorlog* Wij moeten ons echter stollen op hot standpunt van
hef «ondigo van de oorlog,
Drsi W* Terwiel merkt op, dat het niet alleen van belang is onderwijzend personeel bij het komende Congres te betrokken, maar dot het
ook noodzakelijk is zich in dit verband tot. dA'.QUdors .tv.Kundon.
De heer Roorda (Lid H.B* van do Nederlandse Onderwijzersvereniging)
Stelt zioh op het standpunt van Dr. .de Jong en la van mening, dat
vredeaactie alleen zin hooft door haar internationaal te maken* "Het
gemengde gevoelens zijn wij hierheen gekomen11, aldus mengde ook Dr«
C.B. Gunning(Rpotor Amsterdams Lyceum) zloh in de dlacusaio, "wij
kunnen echter niét anders dan onze bewondering uitspreken voor hot
enthousiasme, waantee het initiatief is genomen. Hét inltlatiof zelf'
heeft reeds grote waarde»11 Er bestaat go en defaitisme Ander de jeugd.
{
Br bestaat daarentegen grote belangstelling voor de problemen, waarvoor wij ons gestold zien. Wij mouten niot teveel verwachten van onderwijs zelf Spreker hecht persoonlijk niot zoveel bolang aan het oioment van het gesohiodonisonderwljs. W i j moeten or aan denken, dat de
oorlog sinds Ï914 totaal van karakter veranderd is, MMoraentoolw, aldus Dr. C,F. Gunning, "is oorlog oen misdaad l" Het gaat eiuM» hot begrip vrede ook een diepere inhoud te geven,. Spreker meentv/wiiHcolijko
vrede sAeohta te tindea ld ~ • in religieuze waarden p
' D.O hoer* H t LankhoratCVoorz, Ohr, Jongeren., Gilde) logt de. voorzittershamer één ogenblik neer en goeft zijn persoonlijke instelling tot do
aangeroerde vraagstukken weer,. Do Individuele houding tonopzjchtö
van do problemen acht hij van het grootstü bolajtig» In dit Verband
gaat Spreker in op hot verwijt, dfit vaa>k tot vrodesgozindön wordt gorichtl"Julllo boroiken toch nietpl 11 Ala voornaamste dpo^L yan'do vro--dosbewoging ziet hij hot achtergrond schoppon voor do' vrödêagodachtc.
Wellicht is hot mogelijk ook aandacht te bostodcm aan AQ Vrije Jeugdbeweging.
Dr, J«^Ën^eJ.jJ[jiöraaHP-V,0. te Groningen) gaat In op de woorden van
/•
versjftEïTïondodisiausaianton on zogt vrodusvormlng op lange tormijn
X.
irroool to achton, Y/annoor hot huls in brand staat gaafl mpn goon
comrnisaio. bonoümon om do methode voor bestrijding van do brand to z o . kon, Sprokor stolt vast, dat do vredesbeweging/gegroeid is on dat noj
slochis do vraag is, wannour zij zo sterk zal zijn, dat zij do oorlog
kan voorkomen,
Ds. van der Wissol stelt religieuze basis als noodzakelijke voorwaarde voor streven naar vrede. "Voelton- wi-j hieruit opmalcen", zo vraagt
spreker zich af, "dat hij op do'zo grondon saiaonwerklrig met anderen
]"_.: , afwijst", Dijb zou onjuist zijn. In do onderwijsorganisaties zolf zal
de kwestio van do vrodp ook aan ,do- orde gestoïd moeten wordbn» Do ouder comm is a los zijn ovohoons van hot grootste bolang.
/'
1 Dr, K. Snoydors-do VogoKLüraar. K.O, te Wagenihgen) vcatigt de aandacht op hot strovon van Gonuraal Kruis om bolangrijko göduolten van
de Vüiuwo voor TTmtair oefonturroin tor beschikking to krijgan. In
dit vorhand cituert hij oon crtikol uit "Vrij l4 e do r land11. Bij hst onddrwljs, aldus, sproker, mooton wij ingaan op de vorniotiging van culturele waarden, die in olke oorlog plaats vindt,
•
Dg hoor L. van Dljck(Studont to Utrocht) vraagt zioh af- of mon zioh
op het standpunt van d<b. gowoldlooshoid tnoet stollon. Hij raömoroort
in dit vurband hot feit, dat vele ovortuigdo pacifiston in het vurloden naar do wapens gropon. Hut Cpngros, dat wij voorstaan, zou niot
gohouden kunnen worden als «G Watlonaal-Socialiston niot mut gewold
uit ons land vordrovon waron. Hot kan dua noodzakelijk zijn'naar do
" waoens te grijpen.
'
'•
•
' %'%
J.F. .Woïff, TToont dat het voornaamste doel moet z i j n j lien app'el te
rlchton tot allen, die bij hot onderwijs butrokkon zijn^ om geza^neniots tegon do oorlogsdreiging te doen on zich van do goz^monlljko
lJkhe_ id^_t e nopz icht^o ^ van de. _vrodo be wu s t t o- z i J[ n. .,0p het ,

4.
t

zal onderzocht Tiooton worden op wolko wijzo gezamenlijk
kfl^n wo??p|pn v$or oon blijvendo vrodo. Do vorbotorlng van
do t»terlcr,lq la&èia vóoa? ojas ondorwi j a is rooda eon vr.odo.sfaotor.
Er is- taomemtèoi ö^on^groot'-tokort aan scholon on loorkraohtun, dat
.m^*. -~—».w™i,4,>. ii^»»»..-— -,~3Ö« oradat oon groot- dool van do Rijkagolcten
ig van
oorlag-,
,
V'Hot gaat or om te zoovorboijering van het ondprwijs on.stolling
,...
van oorlogsvoorbereiding. Onderstreept do
d$s%ussle, dat oorlog g-een oonfiafbt kan oplossen
Internationale spanningem'xan maken. Wij dienen
tijtee economische stelsels vreedzaam naast elkaar
Uanncj,er w i j voor de vrede Ijveren, moeten wij ons
^lonten tegen propaganda, die deze vrede.in gevaar
^.VéQ,3se,tarlB van het comité werd een discussiebijdrage voor^«M.B.^t'A» Zónnej^ej^g_foL._öLen Haag, die ..door omstan•niet persoonlijk aanwezig kon zijn. Hierin, werd het
een ^-langrijke daad genoemd o» het ondorw,ijs In boweginj;
* de verwezenlijking van ondge suggesties wolk« door
,en gedaan* K.1. do vorming van oen- vr'Qd&gfwetons-chap--.de creatie vah ioGrs'toB-len vo-ccr .vrecte'swotenschapin. ypin^ monsen onder leiding van bovengenoemd, inatiH,Ê".0,, LyoQa, Gymnasia, Ewoekscholon on
&&n. vefenplicbt uur per week voorlichting mooton
a |) j v
f©^ n'ë.gm&aïs hö^ woord ost-ln to gaan
torn
n.it.V^ zijn InlctidTing gonifiakt waron to
op en'l,gü
daarbij ohlg® suggostiee over Vtollingon v/elbeantwoorden
ïónoa^l «djLi^ön kunneji wordon^ b»v. In dozo goost,
ke o-B Het
1.' Vüra"oh 11 lende- Sspolale ato'lseïs ku,nn6"n naast elkaar op do worold
bestaan,
S. Do Verenigde Natle.'a vormen do grondslag .voor de stfmonworking
tusson de volkeren on mooton versterkt \vordon,
3, B i j conflicten over weroldproblomen Is hot nodig dg uiteonzetting
van do twoo standpunten te vorrSö^n. - i^ &Q origlnolü' tokst van iodor dor *bwoo partljon, raen oordole objectief en trachte niot ap~
rlbri do handelingen van. hot elgon land good to praton,
4., Men tpö'do zich voor
ophits ing, die vooral via do pors in krltleko omstandighodon de oorlog zoveol dichter bij kan brengen,
;5, Goodhoid, ^onsonliefdo on Vrijheid bohoudon hun hoge"v;aardo ondor allo omstandigheden»
Zijn Concluaslo luiddo: Y/ij mfflöton onze kracht niot overschatten,
maar ook niot onderschatten, Laton wij als ondorwi j amonson doen -op
ona gebied, wat wij kunnon. Dat is belangrijk! W i j móeten niet wachten op wat elders godaan wordt, maar onmiddellijk aan hot werk ge, a n,
In allo landen z i j n or mensen die voor do vrede werken en ons werk
zal eon versterking van hot geheel betekenen!
Na deze woorden werd -de vergadering gesloten.
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Het initiatief-Comlte wokt allen die n.a.v, bovenstaande discussies
aanvullingen of opmerking-en wensen to maken op, om tieze aan hot
socrotariaat in to zenden^- Iedere opmerking hoe schijnbaar onbelangr i j k ook wordt door het comité zeer op p r i j s gesteld, en kan oen b i j drage betekenen .tot hot slagen van het Congres,

^-personen ontvingen wij o»a. adhaesie-betuigingem
SuohtelenT
>atadönt, te Utrecht.
oef f, Montesaori-onderwijzer, te Amsterdam.
^.-Dol, Hoofd liontessori-Ulo, te Amsterdam,
öonning, Rector Amsterdams Lyceum.
Hylkema, te Amsterdam.
3?, Klinkha'mer-Bastert, lid Voogdijraad, Amsterdam.
G. Mannoury, te Amsterdam.
v* van Heurs, studente, te Amsterdam,
mei, student, te Amsterdam.
~

\i dir. academie voor Eramatische Kunsf'Ee Toneelschool"

te Amsterdam.
J. Presser, te Amsterdam.
ïïr/^.F. Prins-de Jong, te Amsterdam.
'
«Har. W.J.E.B-. Sandberg, Eiri Gem. Musea, te Amstördain.
L, Sluimers, Student, te Amsterdam.
1U SpiroJ Student, te Amsterdam,,
fir, G.J. Vos, Leraar Barlae-is-Gymn. te Amsterdam.
H» van V uure, te Amsterdam.
•>t[E...Ï. Harmsen, leraar H.B.S, te Apeldoorn.
JH C* ïnja, te Baarn.
.,«'*j35rB. E.J. J ord-an,. Reotor Montessori-Lyceum, te Utrecht.
%>.*tIVB. Vaags, te Geleen.
,
', £*/Dr. J. Engels, Leraar H.B.S; te Groningen; 5 bj V
JflEr. J.M.E,M.A. Zonnenberg, te Den Haag.^
'
-i
J.
de
Boer,
Leerling
Kweekschool,
te
Haarlem.
8 s* 3t de Brie, Onderwijzer, lid. Prop.Commissie N.O.V. te Haarlem.
x.' A* de Brie, Onderwijzer*
-«. E i. de Graaf, te Haarlem.
E,, de Kat, Leraar tekenen M.Oi , te Haarlem.
Hi Sandjer, Leraar H.B.S, te Haarlem.
P. Schaft, Onderwijzer^ te Haarlem.
Ir. B. Visman. Leraar LMC.S., te Haarlem.
A.Wltvoet, Onderwijzeres, te Ha^en (Gr)
H.P. Baard, Eir. Frans Halsmuseum, te Haarlem.^J.v.d. Heulen, Eir. Rijkskweekschool voor onderwij zer s( essen) te
Haarlem,
La. Kr. Strijd, te 's Hertogembbsoh.
B, Coster, Leraar Lyceum, te Hilversum.
G. Stuiveling, Leraar Lyceum en Letterkundige, te Hilversum.
X> Prof. Er. B. Gorter, te Leiden..
Dr. Maria Roosebootn, te Leiden.<
Er. A . G . Brandama, chirurg, te Maastricht.
i Voerman, onderwij&er Chr. L.O.. te Överveen.
V; E. van Bentveld, Hoofd Lagere Sqhool.,seor. Werkgroep, Opvoeding
en Vrede v , d , A.N.V.A., R'dam.
\ J. van Pleest, Student, te Rotterdam.
X' L. van Dijck, Student, te Utrecht.
s' F. Lagerwij, Cheim.Drs. te Utrecht.
^iProf.Er. M. Minn.aert, te Utrecht.
X'pr. K. Sneyders-de Vogel, Leraar H.B.S. en Gymn., te Waganingen.
vf/W. Tcrwiel, Cheia. Drs., te Utrecht.
y A. van Woensel, Leerling Kweekschool, te Haarlem.
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Hot Comité doet een beroep op allen die het houden" van een Congres
"Onderwijs-Vrode" toejuichen om bijgaand formulier als blijk hier-^
van ingevuld aan het secretariaat te zenden. Ieder bewijs van instemming betekent een bijdrage tot het slagen van het Congres.
_
Wij doen verder een beroep op U om het ons door Uw financiële bijdrage mogelijk te maken het Congres in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.
Ieder bedrag is welkom.
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Hiermede heb i Ir de eer Uv?e Excellentie vis bijla.o-o een
af schrift te cJoen toekomen vnn een door hot comité ven voorbereiding van het op l " en 13 Foveiïïber 1949 te ftouden congres
"Ondervijs en Vrede" uits-ep-even "Inforrnatie-bulletir/'.
De verrsprelriins; van dit bulletin, dat van se er -vertrouw©lij'-e ^;ir1de. \?-?rti verkregen, heeft, voor :'.over ni,1 bekend,
slechts in beperkte kring plaats gevonden.
Het Hoofd van de Pienst

Aan Z.E. de Finiöter van
Onderwijs, • Kxm sten en Wetenschappen,
t.a.v. de TToogKdelGestrenge Meer'

Kr. Tï.J. Soholvinok,
Ciief van het Kabinet
te
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VERTROUWELIJK

OCT.1949

Verbinding: 19
Datum: 5-1
G/2 no 1024'49 OPSJ
Onderwerp: JVergadering van het Landelijk InitiatiefIcomité' voor het congres "Onderwijs-Vrede",
'op 29-9-49/ten huize van JO KOSTER,
jDufaystraat 17'te Amsterdam.
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
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Aanvang ten 20 uur, einde ten 22.15 uur.
Aanwezig waren:
*.»HENK LANKHORST,
X1UB BORDES,
>c'GHEET KOLKMAN,
AUGUSTIN,
SMULDERS,
VAN SUCHTELEN,
-*JO KOSTER.

X*JOHAN FREDEHIK WOLPF was niet aanwezig, daar hij de kamerdebatten moest verslaan.
Naar aanleiding van de vergadering in café "De Kroon" te
Arasterdam op 18-9-49 (zie rapport C/2-995'49 dd 29-9-49),
werd besloten een commissie op te richten voor prae-advies.
Daartoe moeten vóór 3 October a.s. voorstellen voor punten
van bespreking voor het congres bij Peter Smulders in de
bus liggen. Maandagavond, 3 October, komen Lankhorst, Bertha
Augustin en Peter Smulders te Amsterdam bijeen om de punten
te schiften en klaar te maken voor de commissie van praeadvies. Deze commissie denkt men als volgt samen te stellen:
>*Prof. Dr. MARCEL GILLES JOZEF MINNAERT,
>»Dr. GUNNING,
X*Dr. ENGELS,
XlDr. SUYS (van de 7e faculteit te Amsterdam),
een lid van het hoofdbestuur van de Ned.Onderwijzers Vereen.,
#_«-. XPE REK, christelijk onderwijzer, lid van "Kerk en Vrede",
aanbevolen door Lankhorst.
'
Peter Smulders deelde mede dat hij bezig was een folder
op te stellen voor de middelbare scholen.
Maandag, 3 October, zal ook een perscommuniqué worden opgesteld in de vergadering die des avond door de drie boven
genoemde personen zal worden gehouden. Guido van Suchtelen
stelde voor in dit communiqué geen namen te noemen. Koster
stelde voor, het communiqué ook om te laten roepen voor de
radio en wel in de z.g. Zondagsclub van B.Peenstra (AVRO).
Greet Kolkman voelde wel voor dit laatste voorstel, maar
Smulders moest er eerst eens over nadenken.
. Lankhorst had de sympathiebetuiging gekregen van Ds M.
3VAN DER VOET, hoofdbestuurslid van "Kerk en Vrede". Deze is
in Indonesië geweest, voelde eerst voor de politionele actie,
maar is nu genezen, aldus Lankhorst.
Over de affiches deelde Peter Smulders mede, dat Wolff in
onderhandeling is aet een drukker te Lisse om voor een zacht
prijs je de affiches gedrukt te krijgen.

C
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HOLZAPPEL, directeur van een openbare handelsschool te
Amsterdam, heeft zijn sympathie betuigd en 5 gulden gestort
de schoolkas.
en tweede directeur van een openbare handelsschool, DUDQK,
leeft eveneens sympathie betuigd en zal op de eerstvolgende
vergadering van directeuren van middelbare scholen het
vredescongres ter sprake brengen.
ïet voltallige lerarenkorps van de Rijkskweekschool te
Doetinchem heeft adhaesie betuigd.
/f Dr, GOEDHEER uit Utrecht, is een "Quaker" en leraar aan een
kweekschool te Utrecht; hij heeft adhaesie betuigd (zie ook
rapport C/2 no 1022'49 dd 5-10-49).

O'

v

Jo Koster informeerde vervolgens naar de financiële positie.
Bert&a Augustin deelde mede dat ze er slapeloze nachten van
had. De verzamelde honderd gulden was op en de vervolgens
geleende honderd gulden was ook op. Jo Koster informeerde of
men niet van het gehuurde Minerva-paviljoen afkon. Smulders
vertelde dat dit niet ging, daar hij er voor getekend had.
Lankhorst maakte zich ook erg benauwd over de financiën,
maar Smulders suste de gemoederen door te zeggen dat de zaak
heus wel voor elkaar zou komen.
Toen het perscommuniqué' ter sprake kwam, zeide Lankhorst
dat hij voor artikelen zou zorgen in "Op de Waagschaal",
het orgaanvan "Kerk en Vrede", en in "Militia Christi".
Verder vertelde Lankhorst dat hij een "geldmagnaat" gevonden
had, n.l. HENNY BUTER* een Doopsgezind iemand, net zoiets
als OOR INJA.
Peter Smulders vertelde dat hij contact had met een "groot^kapitalist", n.l. NOORDHOP van de Kamer van Koophandel te
Haarlem; hij zal hier geld zien los te krijgen,
Jo Koster deelde nog een adres in Utrecht mede, n.l. dat van
LYSEN ( ADR1AAIT LIJSEH, geb. te Breda 1-5-21, van beroep
cand.-surnumerair R . D . B . , geen godsdienst, wonende_ Willera de
Zwijgerstraat 15 te Utrecht.- Verb, 19); deze is humanist.
Smulders wenst verder contact op te nemen met het Pröbelonderwijs, want daar heersen ook rare toestanden. De vergadering protesteerde hiertegen, daar men vreest in allerlei
technische kwesties te vervallen die niets met Vrede te maken
hebben. Smulders zeide daarop: "Moet de Vrede in dienst van
het onderwijs staan, of andersom: het onderwijs in dienst van
de Vrede ?" Smulders zeide dat prof. Minnaert voor beide
richtingen was en stelde voor het fröbelonderwijs in een
sectievergadering te laten bespreken. Ten slotte z i j n "wij"
verantwoordelijk voor_de goede^gang van zaken enahouden "wij"
dJ_jbouwfjes^in~Eanïïën, zei Smulde r s~nog ""en. ~tê~cïér was gerust

ge s tel dT."
Hiermede eindigde de vergadering.
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Ook zeide Smulders nog, dat vooral de OPSJ te Utrecht
door het beleid van KABEL BE MOL en Nagel geheel fout was
gegaan. Nieuwveen zeide hem toen, dat hij er ook mee rekening moest houden dat het briefje van B. en W. meer kwaad
had gedaan dan ze in Amsterdam wel dachten, (zie ook bijlage II bij rapport A/2-346'49 OPSJ dd 31-3-49.- Verb.19).
Smulders was het hier mee eens, en zei dat de zaak eens
grondig bekeken, moest worden". De OPSJ in Utrecht moet onder
een andere vorm terugkomen zei Smulders, waarop Nieuwveen
hem de suggestie aan de hand deed de naam OPSJ weg te laten
en een andere naam te kiezen, want dat gezien het briefje
van B. en W. de OPSJ-naam wel uitgewerkt was in Utrecht.
Smulders was het hiermee geheel eens.

Volnn.
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Verbinding: 19
C/2 no 1022'49 OPSJ
Onderwerp
j

/

Datum:

Bezoek van Peter Smulders en Johan Nieuwveen
aan Dr. JOHAMES CHRISTIAAN BRANDT CORSTIUS,
geb. 31-12-08, wonende A.v; Ostadelaan 1'47
te Utrecht, op 23-9-49.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
X I PETER SMULDERS schijnt nog geweest te z i j n bij een zekere
iï _ StJDr,. GOEDHEER, om z i j n adhaesiebetuiging te v e r k r i j g e n voor
'*
"'^"""""het congres "Onderwijs-Vrede", hetgeen volgens Smulders gelukt is.
Bij Dr. Brandt Corstius gearriveerd, deed Peter Smulders
het woord; In de eerste plaats vroeg hij z i j n medewerking
door het zenden van discussiemateriaal, waarop Dr. B.C.
vertelde dat hij geen tijd meer over had om zich hieraan te
wijden en dat hij dit dus niet zou doen. Toen vroeg Smulders
hem of hij z i j n adhaesie wilde betuigen, doch ook dit wilde
Dr. B,C. niet doen, want hij zag niet in wat voor nut zijn
naam kon hebben onder allerlei publicaties. Er stonden volgens hem al genoe^.Humanisten op de lijst der adhaesiebetuigers. Ook van zitting nemen in het aanbevelingscomité
wilde Dr. B.C. niets weten, want zo zeide hij, dat zou inhouden dat ik er alles van weet en dat is niet zo. .Ten slot-te
vroeg Smulders hem of hij namen wist van leerlingen die voor
het Vredescongres wat voelden, maar ook dit kon Dr. B.C.
niet zeggen. Na lang aandringen van Peter Smulders zei Dr.
B.C. hem echter, dat hij de. paperassen op zou sturen naar
de rector van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, waar hij
leraar is (rector is D r . v . d . V e e r ) . Dr. B.C. zou de zaak aan
de reetor uitleggen en zou zien een en ander aangeplakt te
krijgen op het mededelingenbord.
Na het bezoek aan Dr. Brandt Corstius kwam het gesprek op
LEO NAGEL (wonende Slotlaan 1a 'te Zeist) en Smulders
zeide dat deze veel te star was. Volgens Smulders haalt
Nagel al z i j n speeches uit "hokjes" en stopt ze na gebruik
er onveranderd weer in tot de volgende keer, zonder dat hij
rekening houdt met veranderingen in de samenleving, welke
het wel eens nodig maken dat je je speechjes herziet en aanpast aan de -tijd.
"VjOok LUCAS DE JONG is volgens Smulders even star. Officieel
' is wel opgegeven dat Lucas niet meer het secretariaat van
de OPSJ heeft in verband met z i j n studie, maar eigenlijk is
het omdat hij te star is en voor ons deel niet bruikbaar
X i m e e r . ELSE MULDER heeft nu het secretariaat en deze is veel
.
soepeler-.

Verder zei Smulders dat in Januari een werkvergadering
van de OPSJ zou worden gehouden, waarbij de hele OPSJ "op«
de helling" ging, niet allen wat betreft de afdelingen,
maar ook de leiding in Amsterdam.
-2-
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Verbinding: 19

Datum:

C/2 no. 1023'49 OPSJ

Onderwerp: Verslag vergadering Studenten-InitlatïëT
Comité' voor het a.s. congres te (Utrecht), A'
gehouden op 28-9-49 op de zolder van perceel Kwartelstraat 23 bis te Utrecht.

v

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Aanvang ten 20.20 uur, einde ten 21.55 uur.
Aanwezig waren:
PETER SMULDERS, Amsterdam,
>a ALFRED LEO NAGEL, ge b. 30-8-27,
* i HENDRIK JQHAN WILLEM MAHIA VAN ESEK, ge b. 27-7-30,
*|LESNDERT ANTONIUS VAN DIJGK, geb. 13-8-20, die om 20.25 weer
rtrok.
"™~
'
NIEUWVEEN, geb, 3-5-30 en
* BISTER VREELAND, geb. 13-7-26.
x^

Van Dijck was reeds eerder aanwezig en had met Peter Smulders afgesproken, dat hij Vrijdag, 30-9-49 zal proberen,
JjOHANNES JACOBÜS VAN LOEF (geb. te Zuilen 8-7-24, wonende
Julianaweg 386 te Jutphaas), voorzitter van de studentenvereniging "Prometheus" over te halen zrtting te nemen in
net Universitair Initiatief comité'.
Hierna begon de . eigenlijke vergadering, waarbij de mogelijkheden onder het oog werden gezien tot oprichting van
initiatie f comité' 's op de scholen.
1) Stedelijk G-ymnasium te Utrecht.
Nagel kreeg de opdracht om naam en adres te weten te komen
van de rector en conrector en dit door te geven aan Smulders.
l Voorgesteld werd nog om Mevr. Smit te gaan bewerken, die lejiares is aan dit gymnasium; zij is de echtgenote van Drs J. A.
'Smit, conservator van het Physisch Laboratorium te Utrecht,
en heeft indertijd sympathie getoond »o*e.de- QPSJ.
2) Gem. H.B.S./A. v, Asch v. Wijokakade 20 te Utrecht.

Hierbij vertelde Van Beek, dat hij op 27 Sept. contact
had gekregen met een meiéje, genaamd Bpurgonje (?). Zij zit
bij hem in de klas en had hem een kaart verkocht voor het
vredescongres, te houden op 2 Öctober in Utrecht.
Smulders merkte hierbij op, dat het belangrij^ was een
paar goede mensen in het comité' te krijgen (met goede mensen
bedoelt Smulders communisten).
*4 Verder -war-d nog even JOB LEBER fcêügehaald, maar Van Beek
deelde mede dat Job erg voorzichtig is in verband met de
baan van zijn vader (zie rapport C/2 -918 '49 OPSJ dd 8-9-49).
•^
Hierna kwamen de leraren en de directeur ter sprake. Van
iBeek noemde de naam van de leraar DAVID VAN AREND, geb.3-3.j1893; deze zal bewerkt worden. Ook de directeur, TOSSERAM,
zal worden bezocht.
-2-
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3) M.T.S. te Utrecht.
HlëFVit als~lë"erling WLADIMIE KAPTEYN, geb. 4-9-26,
wonende J.P.Koenstraat 29 te Utrecht, lid ANJV. Peter
Smulders' gaf aan Nagel en Van Beek: opdracht deze jongeman
"uit te gaan melken" voor namen en adressen.
Volgens Smulders moeten de Mulo's en bijzondere HBS-en
maar even blijven rusten, want er is nu genoeg te doen.
Nog even werd het studenten initiatiefcomité' aangey i , sneden. Nagel vertelde dat Mevr, WILHELMINA COHKELIA
"1 KOEPEBSHOEK, geb. 22-2-90, had aanbevolen AART VOSWIMBL,
geb.te G-orinchem 28-1-27, wonende Adm.v, G-entstraat 65bis
te Utrecht, chemisch student en lid van "Prometheus".
Mogelijk kunnen zowel Van Loef als Voswinkel in het comité'
^zitting nemen, aldus Nagel.
t\r werden nog aanbevolen PIET STOLK en ERNST VOORHOEVE (broer van wijlen Sonja Voorhoeve en zoon van Mevr.
Korpershoek), resp, medisch candidaat en semi-arts.
x|

(

•i

"V*

5.
Van de volgende personen ontvingen wij o.a. adhaesie-betuigingen:
Jhr.Er* N. van SuchtelenT
JJ< Young, student, te Utrecht.
T. -öergshoeff, Montessori-onderwijzer, te Arasterdam.
i'ej. 17,C.P. Eol, Hoofd Montessori-Ulo, te Amsterdam,
N» Er. C.P, Gunning, Rector Amsterdams Lyceum.
—Es. T , O , Hylkema, te Amsterdam.
r.ïevr. E, Klinkhamer-Bastert, lid Voogdijraad, Amsterdam.
Prof.Er. G-. Mannoury, te Amsterdam.
Mej. H. van Beurs, studente, te Amsterdam.
P. ITiemel, student, te Amsterdam.
W.Ph. Pos, dir. academie voor Eramatische Kunsf'Ee ïoneelscho-ol"
,
te Amsterdam,
Prof.Er. J. Presser, te Amsterdam.
Er. S.?. Prins-de Jongj te Amsterdam.
Jhr. W.J .1-1.B. Sandberg, Eir. Gem. Musea, te Amsterdam,
L. Sluimer s, Student, te Amsterdam.
M. Spiro, Student, te Amsterdam*
Er-, C.J, Vos, Leraar Barlae-vs-Gymn. te Amsterdam*
II. va n V uure, te Amsterdam.
E.Jj, lïarmsen, leraar H.B.S. te Apeldoorn.
C. I n j a , te Baarn.
Ers, K.J. Jordan, Rector Montessori-Lyceum, te Utrecht,
P.B, Vaags, te Geleen.
Er. J. Engels, Leraar E,B..S. te Groningen.
Er, J.Ï.Ï.E.M.A. Zonnenberg, te Een Haag.
J, de Boer, Leerling Kweekschoql, te Haarlem.
. J. de Brie, Onderwijzer, lid. Prop.Commissie N.O.V. te Haarlem,
A. de Brie, Onderwijzer.
•—Es. de Graaf, te Haarlem.
E, de Zat, Leraar tekenen M.O., te Haarlem,
H, Sandjer, Leraar H.B.S. te Haarlton. . .
P. Schaft, Onderwijzer, te Haarlem.
Ir. B. Visman, Leraar M-T.S., te Haarlem,
A.Fitvoet, Onderwijzeres, te Haren (Gr)
II.P. B a a r d , Eir. Frans Halsmuseum, te Haarlem.
J..v.d. Heulen, Eir. Rijkskweekschool voor onderwijzers(essen) te
Haarlem.
•—Es. Kr. S t r i j d , te 's Kertogembosch.
B, Coster, Leraar Lyceum, te Hilversum.
—G, Stuiveling, Leraar Lyceum en Letterkundige, te Hilversum.
—Prof.Er. E. Gorter, te Leiden.
""*Er. Maria Rooseboocn, te Leiden.
Er. A.G.. Brandsma, chirurg, te Maastricht.
""•Voerman, onderwijzer Chr. L.O., te Overveen.
E. van Bentveld, Hoofd Lagere School.,seor. Werkgroep, Opvoeding
en Vrede v , d . A . N . V . A * , R'dam.
J. van Heest, Stu,dent, te Rotterdam.
L. van Eijck, Student, te Utrecht,
F, Lagerwij, Chesn.E-rs. te Utrecht,
Prof.Er. M. Minuaert, te Utrecht,
Er. K. Sneyders-de Vogel, Leraar H.B.S. en Gymn., te Wageningen.
W. Terwicl.; Chera. Brs., te Utrecht.
A. van Woensel, Leerling Kweekscnool, te Haarlem,
Het Comité*' doet een beroep op allen die het houden' van een Congres
"Onderwijs-Vredc" toejuichen om bijgaand formulier als blijk hiervan ingevuld aan het secretariaat te zenden* Ieder "bewijs van'instemming betekent een bijdrage tot het slagen van het Congres,
Wij doen verder een beroep op U om het ons door Uw financiële bijdrage mogelijk te maken het Congres in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.
Ieder bedrag i s welkom..
.
.
.
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Datum: inVerbinding: 19
C/2 no 1040'49 OPSJ
Onderwerp: Vergadering OPSJ- afd. Utrecht op
ten huize van KAREL DE MOL, geb. 5-4-32,
wonende Bandoengstraat 24bis te Utrecht.

ACD/
A /-\ A

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Aanrang ten 20 uur, einde ten 21 uur.
Aanwezig waren:
LEO NAGEL,
x(HENDRIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK, geb, 27-7-30,
vjJOHAN HENDRIK WILLEM CHRISTIAAN VAN BEEK, geb. 4-6-33,
• broer varrH.J.W.M.v.Beek,

^IMARGARETHA EUGENIS DE MOL, geb. 17-8-35.

Nagel behandelde de samenstelling van het scholierenbestuur van de OPSJ- afd. Utrecht.
Het leelc hei» het beste dat M.E. de Mol de verkroop der
OPSJ-kranten ("Studie en Strijd") Icreeg. Marga de Mol
j verklaarde deze functie op zich te willen nemen.
Nagel vroeg aan "Jook van Beelc'?(J.H.W.Ch.v.Beek) of hij
bereid was in het scholierenbestuur zitting te nemen, omdat Jook: van Beek leerling is van het Stedelijk Gymnasium
te Utrecht, waar de OPSJ nog niemand heeft. Henk van Beek
vond dit best, mits het zijn jongere broer niet te veel
tijd zou kosten. Henk van Beek zal het secretariaat van
het scholierenbestuur op zich hemen. Nagel vroeg hem hierop
of dit in verband met thuis geen bezwaren zou opleveren
wat de post betreft (Van Beek's vader is anti- en zijn
moeder pro-communistisch). Henk van Beek antwoordde dat
zijn vader al naar kantoor is als de post komt, zodat hij
eerst de post in handen krijgt. Nagel vond dan dat het wel
ging, doch hij wilde tot iedere prijs huiselijke moeilijkheden bij de leden vermijden. Als voorbeeld van huiselijke
moeilijkheden- haalde Nagel de naam aan van een lid der
XJOrganisatieraad der OPSJ, n.l. HARHY VISSER.
Nagel heeft eveneens zitting in het scholierenbestuur, maar
noemde zijn functie niet; hoogstwaarschijnlijk zal hij wel
als voorzitter fungeren.
Het scholierenbestuur is dus als volgt samengesteld:
>Ö_ALFRED LEO NAGEL (verm. voorzitter),
INDRIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK, secretaris,
JOHAN HENDRIK WILLEM CHRISTIAAN VAN BEEK, zonder functie,
MARGARETHA EUGENIE DE MOL, verkoop "Studieren Strijd".

Vervolgens informeerde Nagel naar de resultaten van het
op te richten initiatief comité' voor het a. s. congres. De
resultaten bleken voor Utrecht nihil te zijn.
Henk van Beek deelde nog mede, dat hij iemand op de
H.B.S/A te Utrecht had ontdekt, die misschien voor de
X.IOPSJ geschikt is, n.l. MAHGABETHA ENRICA DEANA, geb. te
%trecht 13-10-35, wonende Spoorstraat 2 bis te Utrecht,
^ Idochter van Arie Gioachino Deana, geb. 17-12-13.
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C O N G R j i S " O N D E R W I J S-V R E D E " .

DOT. 1941
Secretariaat» P, Smulders, Vrollkstraat 313 ' ' , Amsterdam.
Penningmeester: B. Augustin, Falckstraat l M , Amsterdam*. \. Giroj A 2775.

Een aantal vooraanstaande Nederlandse figuren 'uit de onderwijswere.ld gaven gehoor aan een uitrnddiging van het initiatlef-comite voor de organisatie van een Congres over onderwijs en vrede en kwamen Zondag 18 September j.l»' in de grot-e bovenzaal van
gebouw "De Kroon" te Avnsterdam bijeen. Op deze toformatiovo bij*
eenkomst werd uitvoerig' van gedaxzhtengewisseld over de onderwerpen, welke op. het komende Congres behandeld zullen worden, ür /
werden zeer vele suggesties gedaan, welke het Initlatief-comite
zich bij de voorbereiding van het Congres ten nutte kan maken.
De bespreking werd geopend door Hl Lankhorst(Voorzitter van
het Ned. Christelijk Jongerengilde), die de aanwezigen namens
het comité begroette on het gesprek met enkele korte woorden inleidde. Allereerst zette hij aan de hand van de door het comité
uitgegeven verklaring nogmaals uiteen, welke doeleinden'de organisatoren voor ogen staan!
• • '
Hierna verleende hij het woorl aan Prof. Dr. V-» ''innaert uit
Utrecht, die zich bereid had verklaart de discussie te openen
met een persoonlijke beschouwing over het komende Conprea» Spreker1 zeidë allereerst hè t,..initiatief van de groep, jongeren, die
het Congres "Onderwijs-VrecTë" willen organiseren, toe te juichen
••• », *
en sprak do hoop uit«> dat de Jeugd op dit Congres zelf niet te
veel op dp achtergrond zal komen. "Wij moeten er ook rekening mode houden", aldus de Utrechtse hoogleraar, "dat onze $«• .^mt-lo. .,
niot meer yolkomon kan aanvoelen wat er in de jeugd VPI: nu loeft!"
Wij staan momenteel voor de dreiging van oon^niouwe wereldoorlog,
waarvan niemand de omgang kan schatten. Hot is nodig, dat wij thans
' on vred&sgeluid laten horen. De onderworpen, die. wij op het Con'grös kunnen behandelen-zijn»
a, do invloed van do oorlogsgedachte bij L.O..-en F.O.,'
b. De betekenis van do vrodesgedachte voor L.O. en M.Ó, In de eorsté plaats dient hier het geschiedenis-onderwijs de aandacht te
hebbon, daarnaast echter ook het algemene onderwijs (stijl van
dooeron, toespraken bij feestelijkheden, kortom de gehele gooat
b i j h o t onderwijs)
••
"
Het gcbourt nog vaak dat eon goschiedenis-ondorijzer vervalt in
oen onwotons.ohappülljk baoB-d van een aaneenrijging van oorlogen
en dynastloon en daarbij de oconèmische on culturolo factoren vcrwaarloodf-i Sp^okor zoide in dit verband .to dongen afin con ondoraoek
naar de Icorbóokóti, waarmee verschillendo' g-r o op en' jongeren zich.v,.!.
reeds besi,g soh'jnon te houden, Vooral ten op.mchtQ "an. het L.O, •
Belangrijk is ook in welke gee'st' over oorlog ,;n-fdt gesproken. \Jc-ap
b l i j f t du vredosgedr.chte b i j L.O. 6n F.O,? L'.r vrordt ter nauweruccci,
gesproken ovor de ontwikkeling van de vreCeegafec''.ice5 c'.oor de tijden heen» Wen moet het donkbeel van het internationalisme aan de
jeugd möflgeven. Er leeft'onder de jeugd neg alt S j d. afschuw van ae
oorlog, /.an de verschrikkingen van de oorlog -Tioc/b op j u i s t e w i j a e
herinnert worden. ErrcO,ot op de onvers chili Ighefa ^Breagoord wur«
den door b.v. bij dn behandeling van de Duifc-s'j lituT-atuar-J - .
"lm Westen nichts neues" van Romarque to beaprvkPn, V e n groot belang is bij dit alles ook j do spie:.-ing var. cle cu'i.JïïiJj::erg op de
kweekscholen. De onderwijzers hopalei: vooi- een bei^.nr'.i J jk deel
de s t i j l ' b i j hot L;0»'Prof« Klanaort sohoük- voorts aandacht aan het
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gymna sialo onderwijst Spreker wees ook op de propaganda voor de mi'li.tair§. loopbaan op do. Kiddolbare schoten. In ruime mata dienen ook
do'uriivërsitaire problemen de aandacht te hebben. Spreker waas op
. do geest .van. onverschilligheid, die er ook nog onder de wetenschappelijke werkers heerst. Op physlsche laboratoria wordt vaak gesproken' over wetenschappelijke vindingen, die vernietiging kunnen brengen, Ken hoeft bij deze gesprekken vaak alleen beiangfWllng voor
de vaktechniek en niet voor de maatschappoiirko gevolgen hiervan. Do
wetenschappelijke werker dient zich rekenschap te goven van do gevolen, die z i j n werk voor do maatschappij 'hu e f "b ,' Do Un3 vorsitoit zou" '
n do tookoms.t de problemen oorlog en vrede -s/otensc'hrppolijk kunnen
• onderzoeken. 2o gaan de gedachten van het Verbond VMI Wetenschappelijke- Werkers uit naar een speciale leerstoel voor do vrodosweten»
schap.
Ook op de Volkshogeacholen en'üniversitoiten zullen de vraagstukken
oorlog en vrede zeer goed behandeld kunnen worden. Het zou voorts
interessant z i j n te zien, wat in dit verband d© vrije jeugdvorming ••
buiten schoolverband doet. Het verdient aanbeveling te onderzoeken,
hoe groot de schede ia, die door oorlogsvoorbereidingen en oorlogshandelingen aan het onderwijs wordt toegebracht. Aandacht verdient
dan ook het vraagstuk van dienstplicht tijdens de opleiding. Een
groot aantal jongeren wordt door de militaire dienst voor goed uit
de studie weggetrokken.
Prof, Kinnaert wees er voorts op, dat grote uitgaven voor oorlog
een verarming van de natie tengevolge hebben. Wat wordt er b,v, geofferd aan oorlog en hoeveel voor onderwijs? 1 öaarbij kan de schade
van een oorlog zelf nog niet worden overzien,
•
. Wat hopen wij te bereiken met dit Congres? Een betrekkelijk vage
versterking van do vredoswil. Dit is enerzijds misschien onbevredigend, anderzijds is het waardevol. Wij kunnen er van overtuigd zijn,
dat overal op do wereld wordt gewerkt, zoals wij nu doen» Kisschiun
zou er nog moer té bèiolkon z i j n als wij ocs\e verder konden
gaan en aan zoudon kunnen goven, hoe vrede jtu mogelijk is» Wellicht
is het nuttig daaraan een gedeelte" van het Cbngro'Éf to "6os"tê<ïün,~~
Na do beschouwing van Prof, Kinnaert kon de voorzitter van do bij
oenkomst alloroerst''het 'woord feevon aan do hoer O, van B ontvold(bostuurslid Afd, Rotterdam N , O . V t > Hoofd'sohool L.'o«), Dozo getuigde
van instemming en optimisme voor het jeugdige initiatief. Do geschiedenisboeken z i j n naar mening van do spreker de laatste veertig jaar
reeds zeer veel verbeterd, Belangrijk is, wie les geeft, DQ onderwijsmensen moeten' doordrongen worden van hot vredeswerk, dat zij te
verrichten hebben. Als men tegenwoordig ovor vrede•spreekt wordt men
al ingedeeld bij een bepaalde politieke groep. Dit is onjuist on funest. In iedere kring - van uiterst links tot uiterst rechts - z i j n
vredosmenqen te' vinden. Het zou nuttig z i j n een basis aan te geven
voor vrede nul 'Van harte stemt spreker in met Prof, Kinnaert's oproep;"Weest gewaarschuwd tegen ophitsing". Ken moet zich altijd op
de hoogte stellen vah do feiten.
Ook Dr s e ..H o J. Jordan(.Reotor Kontessori-lyooum "te Utrecht} verenigt
zich met du woorden .van Prof, Kinnaert en geeft als zijn mening te
kennen, dat het vredeswerk gescheiden kan worden in direct on indirect werk voor do vrede. Ook de psychologische kant is hierbij bo»
langrijk. Do jon'gpcen moeten reeds op'school leren problemen op te
lossen op menswaardige w i j z e ,
'
•
Dr ,__W. J. Jong (Re c t or van het Jac, P, Thijsse-Lycoum to Ovorveen)
voegt hier no>g aan toe, dat het onderwijs de taak heeft do jongere."
zelfstandig tü leren donkon on hon de middolo-n te güvon do juist-o
weg to zookon. Spreker acht het moeilijk om t , a , v , hot algemene pr..."
bleem tot zinvolle conclusies to komen, Ken moet waken tegen ondo-rschatting van eigen belang hierbij. Van moer belang dan de inhoud
dor gGSchlodonisbockjQs, die in do loop dor t i j d aanzienlijk vorboterd zijn, acht h i j do algemene sfeer op school, liet gaat om do vorming van do jonge monsen. Echter goon te groot optimisme j voor twee-do wereldoorlog sterke vredesgedachte, oorlog word'echter niet vorh:
de'rd,
2!£^„J?SiLJ^r--^-5'-S-^iiDooPs6cz^n^ Predikant te Leeuwarden) zio-t twee
belangrijke hoofdlijnen in hot botoog van Prof» Kinnaort» a, onder-
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wijs moet niet in dienst staan van oorlog, maar in dienst van vrede,
b. vrede staat in dienst van hot onderwijs. Waar gaat 'het na om? Om
goed onderwijs om tot vrede te komen of om vrede ten behoeve van het
onderwijs. Dit is het vraagstuk van-verband tussen doel en middelen,
Beido elementen kunnen op het Congres behandeld worden. Kot verdient
echter aanbeveling, ze- nauwkeurig gescheiden te houden. Er moet voor'
gewaakt worden, dat de onderwijsvraagstukken'niet geïsoleerd v/orden.
Prof. Minnaert gaf als luidend motief van ons streven aan: afschuw
van d e ' oorlog, W i j' moeten ons -echter stellen op 'het standpunt van
het' Bondige' van de oorlog, •
, ; ..
' ';
, Drs. W. 'Jerwiel_merkt op; dat het niet alleen van bülang is p-ncler-w i j zend ~pc-rsonö~ël bij het komende Congres, te betrekken, maar do-t het
ook noodzakelijk''is' zich in dit vorb'and tot,.d,y_-^ouders ; ty: weldon, ,% De'heer Ro_or_da (Lid H.B. van do Nederlandse -Onderwi.jzersvereniging.)
Stelt zich,,op het' standpunt van'Dr. de Jong en is 'van mehing:, Sstr--r
vredesacti.P''-alleen zin hoeft door haar internationaal 'te .maken, "Kot
gemengde gevoelens; z i j n wij hierheen gekomen", aldus .mengde ook Dr,
. C»E..' Guïxn.i'ag(Róotpr- Am'sterdaaè Lyceum) zich in de .discussie, "wij
k~ünneh echter nis t' : anders dan onze bewondering uitspreken ^voor hot.
jnthousiasme, waarmee hot initiatief is genomen. Het initiat.iof'zelf
.heeft .reeds grote'waarde."' Er bestaat geen defaitisme ander de-„jeugd,,,
Er bestaat daarentegen grote belangstolliajg. v-por .de „problemen, waar»-'*'
voor w i j ons.'gestold zion.' Wij moeten nl<3t teveel -verwachten van on^- •
'dprwijs :zelf Spreker 'hecht persoonlijk niot zoveel belang aa.n het C.:. •
ïaënt van he.t ges;chiedanisondorwijs.. Wi j moeton or aan. denken, dat de
_por.log'sinds' 19Ï4 totaal van karakter -veranderd is, ."Momenteel11., .al„dus. Dr. 'C,'P:, .Gunning, "is "oorlog een misdaad!'" Het.'gaat Q#rjtfw hot begrip vrede ook een diepere inhoud te geven. Spreker meont/wsjpkolijko
vrede slechts te vinden ie -,- : in...r>ellgieuze. waard-siip.
.. -; : ' ; .
. Do 'heer H. Lankhorst^(Voorz.Ohr. Jongeren. Gilde ) legt,de voorzittershamer één ogenblik neer en geeft -zijn persoonlijke Instelling, tot ..de
aangeroerde vraagstukken weer. Do individuele .houding tenppzichte
va-n do problemen acht hij van het grootste bolang. In dit verband ,
. gaat .Spreker, in pp'.het verwijt;, dat vaak tot vrodesgezinden-wordt gerichtV'Jullio•bereiken toch niets l" Als voornaamste dó'öï van do vredesbeweging ziet hij het achtergrond schoppen, voor do vrpdesgodachtG.
Wellicht. i.s het -mogelijk ook aandacht te bestodon aan do Vrije Jeugdbeweging,
. . . . . . . -•
.
.. • ,
„.P.r.,. J. Engels (Leraar-K,O,- te Groningen) gaat in op.de woorden van
'.,v|r¥^hillöndo discussianten en zogt vrödesvorming op lange termijn
ïrr.Qü'el te achten. Y/annoor het huis in brand staat g a a t . m u n göoh
commissio bonoomen om do-mothpdo voor bestrijding van du brand te zov.-kpn. Sprbkor stolt vast, dat do vredesbew&ging gugroeid is on. .dat. no;-"sïochts do vraag-is, wanneer zij zo stork zal zijn, dat z i j do'oorlog
kan
voorkomen,
- •• ••
•
, •
Os V 'van doa? Wissel -stelt religieuze basis als noodzakelijke-voorwaarde .voor streven naar vrede, "Fouitón w i j .hiprult opmakon",. zo -vraagt
" spreker'"zich af, "dat hij op doze gronden samenwerking me't anderen
.a'fwljst". Dii zou onjuist zijn. In do onderwijsorgnnisatios zalf zal
'; 'ds kwestie van de vrëdo 'ook aan do orde., gestold .moeten worden. Do ou':d.Qï'Commis-aios zijn oveneens van hot grootste belang,,'Dr " . K . èney do r s -de .JTogo 1. (Le ra a r 'M.,.0,. te Wagoningen) vcatlgt.'do aandacEï" op hot^tüjövon van Gö.nüraal Kruis om belangrijke, geduelten van
do Voluwo voor ^ilitair oefenterrein tor beschikking tö ; 'krijgon. In
dit verband citeert hij een artikel .ult"""nVrïj"^Q'Horla^hdn'V Bij 'het: 'o•>.ddrwijs, aldus spreker, moeten wij ingaan op de vernietiging van culturele' waardon, die in elke oorlog plaats vindt,
" Óü hoor L, van_Dijck.( Student te Utrecht) vraagt _z. i oh a-f of men zich
,pp het s^Mpunt van de góweldlooshüid moet steïlen. Hij memoreert
" ; in dit verband hot feit, dat vele overtuigde pacifisten in het verle»
- den naar de wapens grepen. Het 'Congres-, dat wij voorstaan,'''zou niet
gehouden kunnen worden als' se Ha.tionaal-Soc-ialisten niet mut gewold
uit ons land verdreven waron. Hot kan dus noodzakelijk z i j n naar do
waoens to grijpen,
%
J.P. Wolff, ?''"uont dat hot (Voornaamste dool moot z i j n s , u u n appel to
richten tot allon, dio bij 'hot onderwijs betrokken zijn, om guza-nunlijk iots togen do oorlogsdreiging te doen un zich van do gezamenlijke
vorantwpordelijkhoid tonopzichte» .van do vrodo'bov/ust te zijn. Op hut
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congrea zal. onderzocht moeten word.on op welke wijze gezamenlijk
gewerkt kan worde'n voor aon blijvende vrede,. Do verbetering van
do materiele baais voor ons ondorwija is reeds oen vrcdosfactor,Er is momenteel een groot tekort aan scholen en luerkrachton, dat .
niet opgeheven kan worden, omdat een .groot deel Van de Rijksgelden^
bestemd is voor de begroting van
oorlogi
.
, '.
», Hot gaat er om te zoo«*-*
kon naar maatregelen ter veroudering van het onderwijs en stelling
te nemen tegen tendenzen van oorlogsvoorbereiding» Onderstreept de , opmerking in de discussie, dat oorlog geert conflict ka-n-^oploaae-n •.*>•
en geen einde aan internationale spanningen*, ^an maken. Wij dienen
te beseffen, dat twee economische stelsels vreedzaam naast elkaar
kunnen bestaan* Wanneer wij voor de vrede ijveren, moeten wij o-ns ,'•.
ook in concreto richten tegen propaganda, die deze'vrede in gevaar'''•*'
brengt,
f,
Door dé secretaris van het comité werd een discussiebijdrage voorgelezen van Dr. J»K,E.Kj,A, Zonnenberg te den Haag, die door omstan-.
digheden ' " niet persoonlijk aanwezig kon zijn. Hierin werd het
initiatief oen belangrijke daad genoemd om het onderwijs in beweging
te'brengen voor de verwezenlijking van enige suggesties welke door ^
schrijver werden gedaan,, N.I.. de vorming van een vredeswetens-chappelljk instituut; de creatie van leerstoelen voor vredeswetenschappen ;' 'feet opleiden van mensen onder leiding van bovengenoemd Instituut die op Wulomscholen, H.B-..S..,, Lycea, Gymnasia, Kweekscholen en.
hoogste klas L,0. een verplicht uur per week voorlichting moeten '" •
geven-övor de vredoswetenschap»
•
••'-•«^
Tenslotte kreeg prof. Xinnaert nogmaals het woord om in te gaan
op enige opmerkingen welke n.a.v zijn inleiding gemaakt waren te
beantwoorden en deed daarb.ij enige suggestlus over stellingen welke op het Congres geponeerd zouden kunnen wordon f^b-.v» in deze geest,,
l» Verschillende Sociale stelsels kunnen naast elkaar op de wereld
bestaan,
g. De Verenigde Naties vormen do grondslag voor de samanwerking
tussen de volkeren on moeten versterkt morden,
• .
/> »
3. Bij conflicten over weroldproblomen is het nodig do -uiteenzetti'n^'
van'de twee standpunten te vcr.r6M6-.Jti •". in. do originele tekst van ieder der1 twoo partijen, men oordele objectief on trachto niet aprlori do handelingen van hot eigen land goed te praten,»
•
. ,
4. wen rpe\de zich voor _ ophitsing, die vooral via do pers In kritieke omstandigheden du oorlog zoveel dichter bij -.kan brengen, . -«*-•
5« Goedheid, ^onsonliefde en Vrijheid behouden hun hoge"waarde on«
dor allo omstandigheden.
Zijn Conclusaie luidde: Wij mceeten onze kracht niet overschatten,
maar ook niet onderschatten. Laten wij als ondorwijsmonsen doen op
ons gebiud, wat wij kunnen. Dat ia belangrijkl Vtflj móeten niet wach"- •
ten op wat' elders gedaan wordt, maar onmiddellijk aan het werk gaan.
In allo landen zijn er mensen die voor do vrede werken en ona werk
zal oen versterking van het geheel betekenen!
**v-.Na deze.woorden1 werd de vergadering goalóten,
'

Het initiatief-*Comite wekt allen die n..a*v* bovenstaande disousgïeó
aanvullingen of opmerkingen wensen te maken op, om deze aan het ••?,•*•
secretariaat in te zenden,;, fesere opmerking hoe schijnbaar onbulang"
rijk pok wordt door het comité zeer op prijs gesteld en kan oen bijdrage' betekenen tot het slagen van het Congres. ..
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Jnderwerp: Congres "Onder-wijs-Vrede".
S E H E I M.
Bijlagen: 2.

12 October

Ingesloten word^M,U toegezonden 2 afschriften van net
Informatie- Bul l e tin Nr. 2, van het congres "Onderwijs en Vrede", houdende een verslag van een op Zondag 18 September 1949
gehouden vergadering, uitgaande van het initiatief-comite
voor de organisatie van een Congres over onderwijs en vrede.
De secretaris en penningmeester van bedoeld comité, genaamd
K J Kt?etpus Henricus Antpnius SMULDERS, geboren te JMijmegen, 19
Augustus 1924, van beroep kantoorbediende en student, wonende
te Amsterdam, Vrolikstraat 313 Ilhoog, en
m yjSven Alexander AUGUSTIN. geboren te Amsterdam, 13 Mei 1920,
stadent aan de Gemeente- Universiteit te Amsterdam, faculteit
v ai de Politiekt en Sociale Wetenschappen, wonende te Amsterdam
Falck straat l, zijn aan Uw dienst bekend.
Van de in het verslag genoemde di scuföi aaben komen dezerzijds
de volgende personen voor:
yr|Hendrik Johannes LAHKHOSST, geboden te Amsterdam, 18 April
^* 1914-, van beroep procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Bestevaerstraat 141 Ihoog. Van hem is bekend, datühij in Februari
194-7 Hoofdbestuurslid «en. secretaris was van de afdeling Amsterdam der Christelijke Geloofsgemeenschap VKerk en Vrede",
in Maart 194-7 voorzitter van && -Nederlands Christelijke Jongeren Gilde en blijkens het orgaan "KEH" van het A»N.J„V. het
Internat i ona&b. Jeug^congres te lunchen in Augustus 1948 bijwoonde en een artikel voor dat blad schreef^
^ j M, G., J . MIKNAERTj geboren te Brugge 12 ^ebruari 1893, van beroep
Professor Dr. in de sterrekunde, Directeur van de Sterrewacht,
wonende te Utrecht, Zonnenburg l, die in 194-6 op de voorgrond
trad in het Humanistisch Verbond en vermoedelijk lid was van
de GPNjtevens was hij lid van het comité van aanbeveling voor
de Vereniging "Vrij Spanje". Blijkens "De Waarheid" van 5.4.
194-7 was hij lid van het Comité' van aanbeveling voor de Landelijke Vereniging Nederland-USSR» In December 1948 was hij
mede- ondertekenaar van de Verklaring van het Comité' voor Vrede in Indonesië en zond een telegram met gelukwens tot het
slagen van en aan het congres van de QPSJ.Uit "De Waarheid"
van 9.4.1949 blijkt dat hij adhaesie betuigen voor uet Wereldcongres voor de Vrede.
van BMTVELD, wonende te Rotterdam, Schep enstraat 74b,-die
Tn Maart 1947' secretaris van Opvoeding en Vrede, een werkgroep
van de AFVA, was.
. Jmseph ENGELS, geboren te Rotterdam, 27 December 1909, van
eroep Dr. Arts, wonende te Groningen, peizerweg 65, bij Uw
dienst bekend;
igrederik/ W O L F F, (Joop), geboren te Velsen, 14 Maart
1927, van beroep journalist, wonende te Haarlem, Hofmei j erstraat 10;bij Uw dienst bekend;
^jjoh annes Martinus Elisabeth Marie Alphonsus ZONITENBERG, ge b o-'
^ ren te Rotterdam, 16 -April 1907, Hoofdambtenaar Departement
vai Handel en Nijverheid, wonende te T s-Gravenhage, Carel Reinierszkade 1 71; bij Uw dienst bekend.
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-2Van de in het bulletin genoemde personen die te- Amsterdam
woonachtig zijn en adhaesie betuigësimet het doel van het
initiatiefcomite, zijn dezerzijds de volgende-bekend:

/ ) f " fArVxjChristiaan Pieter GUMING, geboren te Utrecht, 12 October
H >4 J^'^^ 1086, van beróep^rëctor, wonende te Amsterdam, Valeiiusplein
*'' y^
13huis.Hij ontving in Januari 194-7 de V.K. per post;
(r
^/ITjeerd Oeds Ma Hylke HYLKEMA. geboren te Leek, 16 Juni 1886,
^doopsgezind predikant, wonende te Amsterdam, Fraa s van Mierisstraat 6lhuis, die in Mei 1948 voorzitter was van de .afdeling Amsterdam van het Doopsgezind Vredesbureau en nam teven;
de functie van secretaris waar;
yiGerrit MAMOUBY, geboren te Wormerveer, 17 Mei 1867, oudhoogleraar wiskunde, wonende te Amsterdam, Cornelis Krusemanstraat 29 IlhoogJ bij Uw dienst bekend;
yiWilly Philip p O S« geboren te Amsterdam, 26 October 1912,
^" van beroep letterkundige en Directeur van de Toneelschool,
wonende te Amsterdam, Weteringschans I26;bij Uw ^dienst beken.*
.4'Jacob P R E S S E R« geboren te Amsterdam, 24- -Februari 1899,
* historicus em Buitengewoon hoogleraar aan de 7e faculteit
der Gemeente Universiteit te Amsterdam, wonende te Amsterdam,
Maasstraat 150 Illhoog; bij Uw dienst bekend;
. IWillem Jacob Henri Berend SANDBERG, geboren te Amersfoort,
* 24 October 1892, conservator en Directeur aan het Stedelijk
Museum te Amsterdam, wonende te; Amsterdam, Maasstraat 80 III
hoog; bij Uw dienst bekend;
/ JLaszlo Bduard Ludwig SLUIMERS. geboren te Salatiga, 13 April
1925» student aan de 7é faculteit der Gemeente Universiteit
;te Amsterdam, wonende te Amsterdam, Achillesstraat 82huis;en
'Cornelis Jan V O S , se boren te Amersfoort, 28 Juli 1901,
van beroep Econoom en leraar V.H. 0., wonende te Amsterdam,
Ohurchilllaan 238 Illh oorbel den bij Uw dienst bekend.
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I.D.No.1039.
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DAT; V f f ' ,

11 Octobe

Ond.:O.P.S.J.Z omerkamp,

iïl'd»

O

Als antwoord op Uw schrijven Ho.67490, <3..d.
29-8-49, worden hierbij, onder opmerking dat nogal
van onjuiste namen en adressen is gebruik gemaakt,
de gevraagde personalia toegezonden:
Helmich, Pieter Cornelis, geb:2-1-35 te Rotterdam,
wonende te Rotterdam, Mathenesserstraat 168b, is de
zoon van Le end er t, gebt3-*l-96 te Rotterdam en Oelton,
Jaooba Johanna, geb:3-2-04 te R'dam, beide bijTR?
dienst bekend;
l Wijngaard, Margaretha Johanna, geb:21-9-32 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, Paltroklaan 28, dochter
van Oprnelua Antonj.ua, geb: 19-9-95 te Rotterdam,
laatstgenoemde is bij Uw dienst bekend j
(Hennie Zwartendijk) G-rpenendijk, Hendri Willie, geb:
30-4-32 te Alphen a/d Rijn, is bij Uw dienst bekend» j
Serlier, Mientje^ geb:28-6-32 te Rotterdam, dochter
van Arie, geb:29-6-98 te Rotterdam, laatstgenoemde is|
bij Uw dienst bekend; .,
i
Rotmans, Pieternella, gëb:20-5-31 te Rotterdam, is !
bij Uw dienst bekend;
i
polster, David Leendert, geb:19-6-32 te Rotterdam,
wonend e te Rotterdam, Walchersestraat 78;
Tan het bestaan van Waringa» Molenaar en
van Dalen, is niet kunnen blijken.

t

Aan B.V.D.

f~\.
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19 OCT.I949

Dat um:
Verbinding: 19
/
C/2 no. 1080'49 OPSJ
Onderwerp: Vergadering van kaderleden der O,P.S.J. op
15-10-49 in café "De Kroon" te Amsterdam.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Aanvang ten 15.05 uur, einde ten 20.45 uur.
Aanwezig waren:

O

VfJOHAN FREDERIK WOLFF (alias Joop Wolf),
*tPETER SMULDERS,
HAEMSBN,
MULDER,
"^tTHEODOBE JOHAN HENBAR,
XCATRIEN BULTJE,
X'JAC. HOEKSTRA,
**RIE KNAACK,
**RIE NORDHOLT,
**NEL VAN LITH,
VAN DER VELDE (uit den Haag),
WIJNGAARD (M.T.S.-er uit Rotterdam),
„.-,, .„o^^TJE UE JONG,
t.ty y*TINI OSKAM (Haarlem),
DE JONG,
^
«GOH DE JONG/'
T^LUCAS DE JONG,
^«MARIETJE ZWART (Amsterdam),
f«JAN OLIEVIER, (Amsterdam),
GORTZAK (leerling 1e 5J.HBS, wonende te Amsterd^ .,
VAN GELDER, wonende Hunzestraat 45-111 te Amsterdam!p',
"" VISSER,
x*AïJDHé ROELOFS.
';.*•s 'r
*~" Joop Wolf opende de vergadering en hield een kleine t opspraak, waarin hij mededeelde dat men op deze conferentieeens moest spreken over het a.s. congres "Qnderwijs-VrM&"
Het is zo belangrijk, omdat de OPSJ hierbï3~een opvoedende
taak heeft voor alle andersdenkenden die door dit cö~ngre's*t,
bereikt moeten worden. In deze trant ging hij ca. 5 min. ' ".
door. Verder stippelde hij even het programma van de con~
ferentie uit en verontschuldigde zich mede namens twee
« ^
andere bestuursleden, dat zij niet de gehele vergadering f
bij konden wonen; o.a, moest Else Mulder, regelingen treffen
voor het vertrek van een groep OPSJ-ers naar Brussel,, ^1^1 ,
waar zij een vrede sdemonstratie zouden bijwonen op 18-10-;""
Hierna werd het woord verleend aan Peter Smulders^
eerst een groot aantal adhaesiebetuigingen voor het,cpnsrg
voorlas.(Deze namen sijn te vinden in de folder, bestemd f
voor Verspreiding op de middelbare scholen, bijlag^ A
dit rapport).
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Hierna vertelde Smulders de gang van zaken op het congres.
Er komen vier inleiders, n,l.:

X I1)

PSOP. DE. MARCEL GILLES JOZEF MINNAEET,

die zal spreken over de achtergrond van het congres en
de noodzaat ervan; over de verantwoordelijkheid die de
studerende jeugd .heeft, zich bezig te houden met het
probleem van de Oorlog en Vrede.
Xi2) Dr. ENGELS; uit Groningen,
die zal spreken over de belemmeringen bij het onderwijs;
hij zal de begrotingen van Oorlog en Onderwijs tegenover
,
elkaar zetten,
f 3) Dr. GUNNING uit Amsterdam,
rector Amsterdams lyceum, die zal spreken over het onderwerp: Het Nederlandse Onderwijs in verband met onze roeping van de voortzetting van de Westerse cultuur.
De vierde inleider is nog niet bekend. Hij zal spreken
over: "De geestelijke voorbereiding voor de oorlog", waarbij
ter sprake komen de "leugens in de
Daarna volgen de discussies, welke zullen plaats vinden
in vier sectie-vergaderingen. Deze secties worden samengesteld naar de vier onderwerpen, die de inleiders besproken
hebben.
Het volgende onderwerp dat ter sprake kwam was de ver- "
spreiding van de folders (zie bijlage, gemerkt "A") op de
middelbare scholen/ Deze folders zullen niet door de OPSJ
worden verspreid, doch toegezonden worden aan de diverse
schoolcomitê's. De folders zijn gedrukt bij Heierman & Go.,
te Amsterdam, waar ook "Studie en Strijd" wordt "gedrukt.
Verder kwam het congresaffiche ter sprake. Dit is ont*1wo2!pen door Jhr. TV.J.H.B. SANDBEBG, directeur Amsterdamse
musea. Deze affiches worden in de week van 17-22 October
1949 aan de ÖPSJ-afdelingen toegezonden, die ze moeten uitzetten, b.v. in winkels, op drukke punten voor de ramen e.d.
Vervolgens kwam Peter Smulders nog even terug op de onderwerpen van de vier inleiders. Van deze vier onderwerpen
zullen binnenkort uittreksels aan de afdelingsbesturen van
de ÖPSJ worden toegezonden met de bedoeling, dat deze in
de ledenvergaderingen van de OPSJ besproken en becritiseerd
zullen worden. In deze vergaderingen moet alreeds worden
afgesproken wie van de OPSJ-leden op het congres in discussie zullen treden betreffende een of ander punt.
Smulders spoorde nog aan, op deze kaderconferentie ter
sprake te brengen de stand fean de diverse schoolcomitê's
en de financiële toestand, blijkende uit de steunlijsten,
want het landelijk initiatiefcomité zat al erg omhoog wat
het geld betrof. Diverse leveranciers moeten nog worden betaald, anders volgt faillietverklaring en met een failliet
comité' kun je geen congres op touw zetten, aldus Smulders. •
-3-
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Een afgevaardigde uit Utrecht deelde mede, dat in Utrecht
op de Gem. HBS/A aan de v. Asch v. Wijgkskade zo goed als
zeker een initiatiefcomité is gevormd, bestaande uit:
\Heen zekere VAN BASTEN,
Jmej, BOURGOGNE (reeds genoemd in rapport C/2-1023'49 OPSJ
dd 5-10-49), en
XJHENDBIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK, geb, 27-7-30.
Verder vertelde hij, dat het Vredescongres besproken zou
worden in een werkgroep van de studentenvereniging "Prometheus" te Utrecht. Uit deze werkgroep zou dan een universitair initiatief-oomité geworven worden.
In Utrecht is ongeveer ƒ 35 op de steunlijsten verzameld.
PAUL VAN DER VELDE uit den Haag vertelde, dat er in Den
Haag 3 schoolcomité's waren gevormd, n.l.
één op de school Stofcroosplein,
j£én op de academie voor beeldende kunsten;
(de derde school was door het rumoer in de zaal niet te
verstaan).
CLAAHTJE DE aJONG, leerlinge Instituut voor Kunst-Nijverheids-Onderwijs, vertelde, dat op het I.V.K.N.O, een initiatiefcomité is samengesteld, waarin Claartje de Jong het
enige lid van de OPSJ is.
Volgens haar is op de Toneelschool in Amsterdam een
comité van zes man gevormd en heeft iemand een lezing over
het a.s. congres gehouden.
NEL VAN LITE, bestuurslid van de afd« "Het Gooi", deelde
mede, dat op de scholen in Het Gooi geen enkel initiatiefcomité tot nu toe gevormd kon worden.
HENRAR deelde mede, dat op de volgende scholen uit Amsterdam-Noord een initiatiefcomité is gevormd;Agatha Dekenschool,
Jacob van Lennepschool,
Julianaschool,
Adama van Scheltemaschool,
Van Houweningeschool,
Frisoschool.
HARRY VISSER, leerling IVKNO te Amsterdam, vertelde, dat
gelijk met het a.s, congres er een tentoonstelling georganiseerd zou worden van "leugens in de leerboeken", en wel
in een huisje in het Vondelpark te Amsterdam. Deze tentoonstelling zal wel openlijk door de OPSJ worden georganiseerd,
GOH DE JONG vertelde, dat de commissie van onderzoek naar
leugens in de leerboeken nog niets had bereikt. Annie Harmsen bracht hier redding door te zeggen, dat zij een hele
stapel leerboeken vol met leugens in huis had. Deze boeken
zouden door haar verzonden worden aan de diverse commissieleden. Zij vertelde voorts nog dat deze tentoonstelling
zal worden verdeeld in drie afdelingen, resp. betreffende
de lagere, de middelbare scholen en de universiteiten.

Verder vertelde ANNIE HARMSEN nog over haar reis naar
Sofia en deelde mede dat daar^wel getwijfeld _werd_ aan .de
actj-viteJjLvan de O.P.S_.J_.., maar dat het lidmaatschap der
OPSJ van de internaïTonaT'Union of Studente (I.B.S.) er
min of meer doorgedrukt was./(Zie overigens "Studie en
Strijd" van October 1949* als bijlage bij dit rapport gevoegd)..
*
Vervolgens vertelde PAIL VAN HER-VELDE dat hij een telegram
had opgesteld aan de Ministers van Oorlog, Justitie en O.K.
en W. over Gerrit van.Praag, die niet in de "kast" thuis
hoort, maar voor de klas. Dit telegram hield een verzoek in
tot onmiddellijke vrijlating van Gerrit van Praag; deze daad
werd met algemene stemmen goedgekeurd.
WOUTER GORTZAK vertelde, dat hij leerling is van de eerste
5j. HBS te Amsterdam en dat hij bij zijn directeur, Bokhorst,
is geweest. Deze heeft hem echter tverklaard, dat hij vóór
bewapening is tegen dreiging uit het Oosten. Hierdoor was
het moeilijk op zijn school een comité' te vormen.
WOLFF had nog een brief opgesteld naar de I.ÏÏ.S, in OostDuitsland, waarin hij schreef dat de Nederlandse OPSJ contact wenste op te nemen met haar Ooat-Duitse vrienden.
Betreffende de Dagelijkse Leiding van de OPSJ kan worden
gemeld, dat deze in feite niet meer functioneert:
LUCAB DE JONG heeft het n.l. te drok met zijn medische studie,
LSE, MULDER is overgedaan aan het ANJV,
WOLPF is in Boedapest geweest en heeft het nu te druk met
zijn werk voor "De Waarheid",
AOTIE HARMSEN is in Sofia geweest en heeft het nu te druk
met haar afdeling in Amsterdam,
CATRIEH BULTJE heeft het eveneens te druk met haar afdeling
in Amsterdam,
PETER-SMULDERS heeft het te druk met het a.s. congres "Onderwij s-Vr e de"
^»^,"Bijlagen: 1 folder
1 ex. "Studie en Strijd"
Oot. 1949
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Onderwijs-Vrede
Denk je eens in: een natuurkunde-les zonder atomen. Dat is
dan aardappelen zonder zout. Laten we maar eerlijk
zeggen; dat is ondenkbaar! We zouden lang kunnen blokken,
eindeloos dikke boeken door kunnen werken en . . . . dan no'g
niets snappen van de wetten van de natuur,
Ma,ar, een wereld zonder
ATOOMBOM

. Dat opent schonere perspectieven. Dat betekent een gru,welijk vernietigingswapen minder. De kranten staan de laatste
tijd vol onheilspellende berichten. „Spanningen in Berlijn",
„Conflicten in de U.N.O.", „Bewapening!". .. . Het staat er in
vette koppen, En boven al die spanning en onzekerheid, al die
twijfel en angst, hangt het gevaar van de atoombom. En wanneer jij je niet met hem bemoeit :— bemoeit hij zich met jou.
Daarom: weg met die atoombom!
/

>

'ATOOMENERGIE

^
- * Prachtig! Denk je eens in, wat er allemaal mee te bereiken
zou zijn. ,We zouden enorme hoeveelheden energie kunnen
opwekken, we zouden de machines sneller kunnen laten
draaien, fantastische .plannen kunnen ondernemen: de wereld
mooier en beter maken. De atoomenergie is onze vriend en
niet onze vijand, Zij moet de .vrede dienen en niet de oorlog,
Er moet een einde komen aan de aanwending van wetenschap
en techniek voor destructieve doeleinden. De hoge roeping

van de wetenschap is: constructief zijn. De mensheid dienen
en niet h^aar belagen. Misschien ga je Verder studeren als je:
van school komt.
Misschien ga je naar de zeevaartschool of stap je naar de
universiteit:
-Misschien word je architect.
'
~ Maar dan wil je ruime woningen bouwen en geen bunkers.
Of
dokter. ,
— Maar dan wil je mensen genezen en ze niet doden.
Ingenieur, dat is ook een mogelijkheid.
—- Maar dan wil je de rivieren overspannen met grote bruggen en geen pontons slaan.
En omdat je dat wilt — omdat je rustig wilt studeren, i
bronnen van de kennis wilt grasduinen, wil je Vrede.
En er zijn er meer die dat willen. Je vindt ze overal bij het
onderwijs: professoren, leraren, onderwijzers, studenten en
scholieren! Samen willen ze iets doen voor de Vrede. Allereerst op hun eigen terrein. Zij willen het onderwijs maken tot
een instrument van de Vrede! Het hoogste, wat wij ervan kunnen verlangen.
Daarom hebben een aantal jonge mensen in Nederland de
koppen bij elkaar gestoken en niet elkaar een comité opgericht, dat een
,
CONGRES „ONDERWIJS-VREDE1'

gaat organiseren. Op dat congres zullen de vredelievende
mensen, die allen op de een of andere manier bij het onderwijs
betrokken zijn, met elkaar over deze belangrijke vraagstukken
spreken. Ons initiatief heeft weerklank gevonden: op verschil-" -,, ^
lende scholen in Nederland hebben de scholieren het plat*
opgevat comité's op hun school te gaan stichten, die het congres op hun eigen school voorbereiden.
Een aantal professoren, leraren en onderwijzers hebben zich
reeds bereid verklaard mee te werken. En ook in de studentenwereld vindt onze oproep weerklank. We rekenen ook op
jullie medewerking.
Vormt een comité op jullie school. Vraag steunlijsten aan bij

. B„ Augu^tin, Falckstraat l, II, Amsterdam. .
De scholieren zullen niet op het congres ontbreken!
ïtag een advies. Pak je agenda en schrijf op:
„Zaterdag en Zondag- 12 en 13 November a.s, Congres. , Onderwijs-Vrede in het Minerva-paviljoen, Alb. Hahn'
plantsoen te Amsterdam. Verdere inlichtingen kan de secretaris van het comité je verschaffen: P. Smulders,
Vrolijkstraat 313 te Amsterdam".
Instemming betuigden o.a.:
'rof. Dr. C. A. Mennicke, Dir. Int. School
V Wijsbegeerte
. Bergshoeff, Montessori-onderwijzer
A. I. J. Brandenburg, onderwijzer
Mej. W. C'P.'Dol, Hoofd Montessori-U.L.O.
Dr. CL P. Gunning, Rector AmsterdamsLyceum
Ds. T. O. Hylkema
Mevr. D. Klinkhamer-Bastert,- Lid Voogdijraad
Ds. Ff. Kuiper
Prof. Dr. G. Mannoury '
W. Ph. Pos, Dir. Academie voort Dramatische Kunst '
Prof, Dr. J. Presser
Jhr. W. J. H. B. Sandberg, Dir. Amsterdamse Musea'
Dr. K. H. v. Schagen, Rector Academie
voor Lichamelijke Opvoeding
Dr. C. J. Vos, Leraar Barlaeus-gymn.
Drs. S. E. H. de Vries, leraar Vossius
Gymnasium
.£>• Harmsen, Leraar H.B.S.
Mej. T. Baandérs, Lerares I.V.K.N.O,
Amsterdam
Drs. H. J. Jordan, Rector MontessoriLyceum
B. Meyerman Sr., Dir Rijkskweekschool
Doetinchem mede namens de leraren
Prof. Dr. W. F. Wertheim
W. J. Simons, Hoofdred. „De, Dom"
Dr. J. Engels, Leraar H.B.S.

Amersfoort
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam .
Amsterdam
Amsterdam
Apeldoorn
Baambrugge De Bilt
Doetinchem
Amsterdam,
Frederiksoord
Groningen

Bestuur Bond van Onderwijzeressen bij
het voorbereidend Onderwijs /
... ..._
Dr. J. M. E. M. A. Zonnenbèrg
J. de Brie, Onderwijzer
A. de Brie, Onderwijzer
Ds. J. de Graaf
E. de Kat, tekenleraar H.B.S.
H. Sandjer, Leraar H.B.S.
. :'
P. Schaft, onderwijzer
Ir. B. Visman, Leraetr.M.T.S.
Mej. A. Witvoet, Onderwijzeres
H. P. Baard, Dir. Frans Halsmus. Haarlem
J. v. d. Méulen, Dir. Rijkskweekschool
Haarlem
Ds. Kr. Strijd
B. Coster, Leraar Lyc. Hilversum
Dr, G. Stuiveling, Leraar Lyc. en Letterkundige
Drs. M. B. Teipe, Leraar H.B.S. en Letterkundige
Prof. Dr. E. Gorter
Prof. Dr. K. H. Miskotte
Dr. M. Rooseboonï
Dr. A, G. Brandsma
Ds, P. Eldëring 7' *"~
Ir. K. J. Hondius, conrector Jac., P. Thijsse
Montessori Lyc.
D. v. Bentveld, Hoofd L,O.
Dr. A. J. Goedheer
Prof. Dr. M. Minnaert
F. J. Ritter, ab-actis'l H.B. Ned. Stud. ver.
voor Wereldrechtsorde
Dr. K. Sheyders de Vogel, Leraar H.B.S.
en Gymn. Wageningen .
Dr. W. H. jC. Tenhaeff
J. C. M. Kruisinga, Notaris
Prof. Dr. H. W. F. Stellwag
Dr. M. J. Freie, Rectrice Gemeent, Lyc.
voor meisjes
Dr. C. E. de Boer-Bastert, Lerares VossiusGymnasium
Th. E. Cappenberg, Leraar A'dams Lyc.
Dr, J. ter Méulen, Bibliothecaris Vredespalëis
Ds. H. J. de Wijs

Den Haag
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
.Haarlem <
Haarlem
Haren (Gr.)
Heemstede
Heemstede
's-Hertögenbos
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Leiden
Leiden
Leiden
Maastricht ,.:
Öegstgeesf
Overveen .
Rotterdam
Utrecht,
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Vriezenveen
Baarn
Amsterdam
Amsterdam
Hilversum
Den Haag
Gouda
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D< Holland» dclecatie op het concret: Tan t.;naar r.
BettT Zeehandelaar,
leer. A.NJ.V.
Joop Wolft
Toen.'O.r.SJ.,

Boedapestvrede

A. H.rmi.n
HooUlnit. O.P.SJ.
Wim KlinkenbCTj
Stnd. «tr Piricln.
Staand»:
Bob van Zaanen
All. Stnd. Teren.
Aalilerdam

„Beket" — Dat woord kwam je overal In Boedapest tegen. Het stond In strakke, witte letters op een stenen muur.
In vlammend rood schitterde het boven de brede boulevards. „Beket" — soms was het onhandig' boven een hulsdeur geschilderd, v(jf letters, die wat onwennig naast elkaar stonden. Het was geen technicolor, maar doodgewone Hongaarse waterverf. Het heeft niet lang geduurd, voordat wU — leden van de Nederlandse delegatie op
het Tweede Wereldjeugdcongrs — de betekenis* van dat eenvoudige woordje begrepen.
En: zonder dat een Hongaar het ons verteld heeft.
Dat kleine woordje, dat je bijna al uitgesproken hebt vjtór je er aar, begint, vond je terug in alle redevoeringen
eii rapporten.
•.
.«..
>
• • .Het was het program van het congres: „Beket — Vrede!"
Maar het is niet bg dat ene woord
_^gebleven: er zijn er duizenden gesproken. In alle talen is uitgewijd
over de strijd, die de jeugd voert
Kinderen in Hontegen de oorlogsdreiging. En met
gaar» klederdracht
alle nadruk werd telkens dit thema
juichten de delein de discussie gebracht: hoe orIatio uit de «edele
ganiseren wij de strfld voor de vrede? Daarover spraken we als we
wereld, die lanp
in onze gedélegeerdenbankjes zaten
marcheerden, toe.
of als we in de wandelgangen van
het parlementsgebouw óhs verstaanbaar trachtten te maken aan Chinese strijders óf Griekse partisanen.
Door onze koptelefoons hoorden we
de stem van Leo Figueres, die vertelde over stakingsacties van Jonge
Franse arbeiders en over de stuVervolg pag. 2

O.P.S.I, als lid van de 11$. aanvaard!

Ia Sofia heeft vorige week een voor
de OPSJ belangrijke gebeurtenis
plaats gevonden. Op 24 September
werd de O.P.S.J. aangenomen als lid
van de Internationale Unie van Studenten, de I.U.S. Dat betekent, dat
we nu tezamen met meer dan
3.500,000 studerende jongeren uit
54 verschillende landen voor de verwezeiüjjking van de lenzen der I.IT.S.
zullen opkomen: „Voor een duurzame
vrede, nationale onafhankelijkheid
van alle volkeren, democratisering
van het onderwijs!" Torn Madden, de
secretaris van de I.U.S., zond ons
onmiddellijk daarna de volgende be-

groeting:
„We congratulate the Federation of
Progressive Student ITnions and the
Organisation of Progressive Studying
Youth of Holland on becoming members of the I.TI.S. Oor Councü was
very happy to be able to admit to
membershlp two democratie student
organlsations from your country.
This membership of, the FPSIT and
OPSJ in the IUS viel give us the
first real basic for our work among
Dntch democratie student». We are
confirmt that by a consistent flght
for peace, culture and progress In
the ranks of the tüS and by helping

to build the international brotherhood of all democratie studenta, botta
organlsations will grow rapldly in
membershlp and actlvity. The IÜS
will do all that it can to support
and help in this work. We call upon
the FPSU and the OPSJ to increase
their cooporation in worklng for the
IUS so that thetr unlted efforte may
achieve bigger results.
Torn Madden.

Vervolg pag. 1

En de studenten van Oxford en Cambridge — evenals. _dtfe van Amsterdam — willen vrede.
.**v
Op ons Appèl hebben we verleden
jaar gezegd: kent het land aan z'n
oorlogsbegroting. Met evenveel recht
kunnen we zeggen: kent het land
aan z'n onderwijsbegroting. Alle oorlogszuchtige regeringen maken van
het onderwijs de sluitpost op de begroting, laten 't langzaam afglijden
en in een onhoudbare toestand komen. De onderwijspolitiek van de
Nederlandse regering is daar een
treffend voorbeeld van. Het scholentekort stijgt dagelijks en de klassen
worden steeds voller. „Het Schoolblad" van de Nederlandse onderwijzersvereniging heeft uitgerekend, dat
als de regering op de huidige voet
door blijft gaan, er over zes jaar niet
minder dan elfduizend leerkrachten
tekort zullen zijn bij het lager onderwijs. Het logische gevolg van een
waanzinnige oorlogsbegroting.
„Aan onze lagere en middelbare scholen studeren op het ogenblik 34 mttlioen jongeren. Het aantal studenten aan onze universiteiten en hoge
scholen is gestegen boven één millioen. In 1949 werd door de Sowjetregering meer (j^sse 60 milliard roer
bel uitgetrokken voor het openbare
onderwijs. Aan onze hogescholen
ontvangen alle studenten een speciale toelage". Deze feiten werden
aan het Congres medegedeeld door
de leider van de Sowjet-delegatie
Michailow, die in zijn rapport een
uiteenzetting gaf van hetgeen er na
de oorlog op cultureel en wetenschappehjk gebied is bereikt. En uit
de zorg voor het onderwijs alleen al
blflkt reeds, dat de Sowjet-Unie zich
richt op vrede en niet op oorlog.
De onderwijsbegroting is de graadmeter voor de vredelievendheid of'
de oorlogszuchtigheid van, een regering.
Bjj oorlogsvoorbereidingen kan het
anderwys slechts schade ondervinden. De vrede kan slechts wel varen

bfö een goed en verantwoord onderwijs. .
,Bekit', ,Peace', ,Paix', ,Pace', ,Frieden'...... We hebben het in Boedapest
in alle talen gehoord. Maar we zijn
niet vergeten, dat er ook een Nederlands woord voor is: Vrede! En,
dat we er ook in Nederland voor zullen moeten vechten. Er ging een golf
van enthousiasme door de congreszaal toen h«t besluit werd genomen
alle aangesloten organisaties op te
dragen al hun krachten te geven om
de vredesbeweging- in hun landen te
ondersteunen en alles te doen om
mee werken aan de Wereld Vredesdag op 2 October. Van de grote
balcons waaiden wolken confetti uit
over de zaal, de Italianen zwaaiden
met hun rode .halsdoeken
De

denten van de Sorbonne, die in grote
getale deelnamen aan het Parjjse
Vredescongres. De Franse, Duitse,
Italiaanse, Oostenrijkse, Engelse en
Amerikaanse delegaties brachten hun
rapporten uit.
Ieder land vertelde van z'n eigen
ervaringen.
En één van de gemeenschappeigke
ervaringen was, dat de Werkende en
studerende jeugd gezamenlijk moet
vechten voor de vrede. Dat ze elkaar nodig hebben en dat ze in nauwe verbondenheid op moeten treden.
S,amen behoren ze vooraan te staan:
jonge arbeiders, scholieren en studenten!
Deze gedachte lag ook ten grondslag aan de rede van Joseph Grohman, Voorzitter van de Internationale Unie van Studenten, die op het
congres over dit onderwerp het
woord voerde. En
vond gestalte
in de Internationale Jeugdtentoonstelling, die de strijd van de werkende en studerende jeugd in beeld
bracht. Daar zag je grote afbeeldingen van demonstrerende arbeiders
en van de enthousiaste opbouw in
Oost-Europa, maar ook van het werk
pp de Praagse Universiteit en van
het Appèl Studerende Jeugd, -jat verleden jaar door de O.P-S.J. te Amsterdam georganiseerd werd en internationale bekendheid heeft verworven.
Het aandeel van de studerende
jeugd in de strijd kan zeer belangrijk
zijn. Dat bleek ons telkens weer op
het congres. Zo vertelde een afgevaardigde van Groot-Brittannië, dat
een grote groep Londense studenten
een actie begonnen is voor de verkorting van de militaire diensttfld.
Deze actie is overgeslagen naar
Oxford en Cambridge. De studenten
willen twee dingen bereiken: het
scheppen van de noodzakelijke studie-voorwaarden en een minder
groot aantal soldaten op de been. De
verhoging van de lichtingsterkte betekent immers oorlogsvoorbereidisg.
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Wat-ons antwoord is?
WJj beloven een waardig lid der
IDS te zullen zQn!

gedelegeerden stonden op hun banken en zongen. Zo werd dit belangrijke voorstel aangenomen.
Voor ons betekent dit, dat de
O.P.S.J., die door het congres -als
lid van de Wereld Federatie van
Democratische Jengd is aanvaard)
met volle kracht de vredesbeweging
In Nederland zal steunen. Met Instemming hebben wfl kennis genomen, van een oproep tot de organisatie van een Congres over Onderwijs ejtt Vrede, dat in November te
Amsterdam gehouden wordt. Als
organisatie van progressieve jongeren, die allen bij het onderwas betrokken zfln, kunnen wij niet anders
dan een warme belangstelling voor
een dergelijk initiatief koesteren.
De O.P.S.J. zal alles doen om dergelijke initiatieven te ondersteunen.
Zonder voorbehoud scharen we ons
achter het Nederlandse Vredeseomitf>, dat de strijd voor de uitvoering
van de-besluiten van de grootse Vredesmanlfestatle te Parijs in ons land
organiseert. In deze strijd zullen de
studerende jongeren hun aandeel
leveren. Wij beloven de besluiten
van het Tweede Wereldjeugdcongres
uit te voeren.
Joop Wolff, Voorzitter O.P.S.J.

JOSEF
GROHMAN

|TV=
[televisie

spreekt
tot het
Wereldjeugdcongres

• Zeer snelle electriache trillingen
; planten zich voort in de aether, die
S op een antenne opgevangen kunnen
• worden en. in het ontvangtoestel
: versterkt. Daarop berust de radio,
j waarbjj geluidstrillingen in electri• citeit worden omgezet en in het
• ontvangtoestel electrische trillingen
: weer in geluid.
; Bij televisie wordt licht in electrici• telt omgezet en omgekeerd. Een foto• electrische cel zendt, als er licht op
! valt, een electrisch stroompje uit, dat
; varieert met de lichtsterkte. Iri de
• ontvanger maakt een gloeilamp van
• de stroom weer licht.
: Om een beeld uit te zenden, zouden
; we een groot tableau met cellen en
• met evenveel gloeilampen nodig heb• ben, wat veel te duur en onvoordelig

Internationale
Union of Student»

: is.

Met deze woorden besloot Josef Grohman, voorzitter van de
IUS zijn rede:
During the coming year our organlsation will be preparing its
2nd Congress as a further contribution to the unity of the democratie students, together with all democratie youth for
peace, ntaional independence and a' democratie education.
Our delegation calls upon, the Federation and all youth organisations represented here to continue the support that they have
accorded up till now to the IUS and its member organisations
sothat the coming Ilnd World Student Congress of the IUS will
be as united as representative and' as succesful as this great Congress of the Federation.
In the new song of the IUS, chosen during the course of the
Festival, it is said that the whole youth of the world is marching
the same road to happiness. The IUS at the head of the democratie student movement is happy to tread that road in company
with all young democrats united in our great World Federation.
Before this great Congress of the democratie youth of all lands,
wepromise that the IUS, leading the demöcrafltZrstudentirerihë
world in coöperation with all democratie youth, will continue
and increase its actlvity for the defence of peace.
Before the representatives of the fighting youth of Greece, Spain,
and the colonial countries, we promise that we shall continue our
struggle for hè freedom and' national independence of all peoples.
We wil! fight to free the schools and universiöes of discrimination, propaganda of race hatred and propaganda for war. We shall
fight to ensure that science and culture be place at the service
of world peace and humanit'y.
Long live the unity and coöperation of the democratie youth and
students of the world in the fight for peace.
Long live the World Federation of Democratie Youth and the
International Union of Students.
Presentedby JOSEF GROHMAN
President of the I.U.S. on behalf
of the I.U.S. delegaüon.
Ook de medisch wetenichp mankt febraik
van teleTine-opnmMa. Hierdoor kauen ét sta*
denln ket Terloop TM «a operatie m CCB
aparte zul volf en.

; De nawerking van het oog doet
S een bewegend lichtpunt zien als een
! streep. Hierop berust de nieuwe me• thode om beelden uit te zenden.
5 Zoals we bij het lezen van een boek
• op elke bladzijde links bovenaan be• ginnen; aan het eind van de regel
: vlug naar links gaan, dan de tweede
; regel lezen enzovoort tot de onder• ste regel, zo wordt het beeld, dat
• uitgezonden wordt, na door lenzen
l geconcentreerd te zijn, met een fo• tocel van links naar rechts afgetast,
• dan weer vlug naar links, de tweede
: „regel" en zo verder, tot de laatste
; „regel", waarna de cel snel naar
• boven bewogen wordt om van voren
! af aan te beginnen,, het nieuwe beeld
! af te tasten.
: Hetzelfde gebeurt in de ontvanger
• met een gloeilamp. Wanneer dit maar
• vlug genoeg gebeurt, zien we nu een
: beeld.
JTn—dtr-praktljkr-gaatr het enigszins'
; anders. Ben zogenaamde Nipkowse
• schflf bevat een aantal gaatjes, die
• zo geplaatst zijn, dat als de sclujf
E snel ronddraait, een er achter ge;
(Vervolg blz. 8)

DONDERDAG: zijn om half drie de lucht ingevlogen, 's avonds noodlanding
Neurenberg, eindeloze verhoren, zakmessen (in verband met evt. moordplannen)
ingeleverd. The military Police omringt ons met tedere zorgen.
VRIJDAG: De hele ochtend in een autobus doorgebracht onde«fde behoedzame
vleugels van moeder MJ?. Gelufcfcig was het vliegtuig om 2 uur startklaar'
Praag • . afgehaald door de C.S.M. (Tj. jeugdorg.) Om 6 uur gegeten, om kwart
voor zeven waren we in de trein naar Budapest De Tsjechen zeggen — w\j hebben
in Praag een voorfestival — daar lijkt het op. Ze werken allemaal hard om alle
•vreemdelingen, die over Praag komen verder te helpen, alle hulde.'
Er zitten in de trein Tsjechen, Belgen, Canadians, Indonesiërs, Amerikanen en
Hollanders.
/
ZATERDAG: 8 uur. Iedereen kijkt elkaar slaperig aan. Plotseling gejuich. Alles
hangt uit de raampjes, de 'Hongaarse grens! Szobb! Fanfarecorps — het Wereldjeugdlted — iedereen neemt het over — de Hongaarse jeugd verwelkomt ons —
bloemen, liederen, vlaggen, kushanden, iedereen is geweldig ontroerd over de
ontvangst in het grensdorpje Szobb. De trein snelt verder, de boeren eni spoor—
wegarbeiders wuiven ons toe.
Budapest; een machtig koor van de Hongaarse jeugd zingt ons toe, een zee van
vlaggen, pioniertjes bieden ons grote bouquetten aan.
Op het stationsplein, weer muziek, welkomstwoord door de Hongaren, Chinezen,
enz. Wij spreken terug, stappen in de bus en rijden naar ons gymnasium waar
we ondergebracht zijn's Avonds, iedereen staat zich uit te kleden, de tolken slepen - ons- Tsaar beneden,
er wordt ons een serenade door de jeugd van de wijk aangeboden. Gezongen en
voor het eerst Hongaars gedanst, fals besluit heeft iedereen elkaar omhelsd, dat
schijnt hier gewoonte te zijn.
ZONDAG Openingsparade. 82 delegatie stellen op en marcheren in het stadion,
door tienduizenden Hongaarse vrienden toegejuicht. De komsomolz in stralende
witte kleren en bloemen. Chinezen met grote zijden vlaggen, Griekse partisanen,
jeugd uit koloniale landen, uit Oost-Ettropese landen in nationale kledij, Amerikanen, Italianen en Duitsers- De festival vlag wordt gehesen door de overgebleven
leden van de Jonge Garde.
Guy de Boissen spreekt. Vluchten duiven vliegen naar alle kanten. Vliegmachines
gooien bloemen uit, symbool van de vredeswil der jeugd.
MAANDAG: Opening VM.T. (festival) tentoonstelling, prachtige tfato's en statistieken
over de toestand in de verschillende landen, 's Avonds naar Bulgaars programma,
pionierskoor, meisjt van 14 jaar zong solo, wat een warme stem had ze! Hun
dansen zijn enorm vurig en wild. Ze springen heel hoog, hun bewegingen
zyn snel en pittig.
DINSDAG: Hongaarse film gezien over de strijd van de boeren tegen de grootgrondbezitters. Had de 3e mijs op het int. filmfestival 'in Mariansfcd Lasne.
In Holland nog nooit gezien Daarna Tsjechisch program, optreden van eerste
rangs musici. Bijzonder waren ook de byldansenWOENSDAG: Herdenking van de Republiek Indonesia. Toespraken van de Indonesiërs, Russen, Chinezen en Amerikanen. Eerste optreden van ons in Btidapest
gestichte zangfcoortje.
DONDERDAG: Russisch nationaal programma gezien. Prachtig! Een groep mefisjes
die een dans uituoeredn, waarbij het leek of ze over de grond zweefden, „De
stervende zwaan", op klassiek Russische wijze uitgevoerd, mooie liederen door
eerste rangs zangeressen.
VRIJDAG: Herdenking van de Viet-Namese Republiek. Goede ochtend, 's Middags zijn we naar het hoofdkantoor van de soc. verzekering geweest en op feestelijke wijze ontvangen. Rojidleiding met vragen stellen. Programma door de
bedryfsafd. -aan de Szit (arbeiders jeugdorg.). Cadeaux gekregen. Speeches over en
weer. Diner. Dansen.
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ZATERDAG: „Dag van het brood." Kik jaar biei
aan. Deze keer: verlaging broodprijs. Ongewassen
straat dansen met de jongens van de verzekering
dansvloeren, 's Avonds over de Donau gevaren. (.
Vuurwerk op de Gellerthergberg- Vanaf de boo:
ZONDAG: Vanochtend, bijeenkomst met de Po<
het Pools, vertaald in het Mongools, omdat we de
cumentaire gezien over de strijd van de volkslegi
Russisch Ballet geweest. Nog nooit zo iets mooi
Geschiedenis van een zwanenjager in het bos, j
revolutie.
MAANDAG: Griekse partisanen komen bij ons i
koor zingt. Dan met elkaar praten ouer de toesta'
met een kunstbeen of grote lidtekens op hun gezi
Gezwommen in warm bad. Heel grappig. Wel lefcA
programma. Prachtig orfcest ,,0uverture Egmont" i
van Duorafc. Was in de openlucht op het Margi
bezunjmd door de geuren, die opstegen uit blot
DINSDAG: Excursie pioniersstad. Hebben postfci
pionter-conducteurs. Verdraaid leuk.

• dagboek
Bij de foto's
1. Aandachtig
luisteren
due jongen» en meisjes
naar de «preken Het zijn
GriekRe partlsanen op hét
Wereldfeugdeongres te Boedapest.

2. Stnlende jeugd uit de
Sowfet-Uniel
Komiomolmelsjes met bloemen in de
band marcheren voorbij,
toegejuicht door iedereen.

3. Vol trots draagt dit
Roemeense tweetal een vergroot «mbleem van bun
fengdorganisatie.

i. Ook de jeugd tut de
koloniale landen was in
Boedapest
vertegenwoordigd. Deze Viet-Namese
jongeren strijden, evenals
de Indonesiërs voor de vrijheid en onafhankelijkheid
van hun land.

it de regering de bevolking iets
i en slaperig, zo uit ons bed op
sbonfc. De hele dag feest. Overal
Ongelofelijk. Alles geïllumineerd.
t gezien.
ten en de Albanezen! Lezing in
t beter verstonden- Chinese dors* tegen Tsjang-kai-Tsjek. Naar
s gezien! Gewoon een sprookje!
lOppendans, scène uit de Franse
Jp bezoek. Een Grieks pioniersruien, in onze landen. Sommigen
ehten, waren meisjes en jongenser, alleen erg vol. 's Avonds int.
ion Beethoven gehoord en u>alsen
it-eiland. Op de terugweg bijna
rmperken.
xntoor, drukkery en trein met

Zes uur. Mongools programma gezien, acrobatiek van een meisje van 10 jaar, wist
op het laatst niet meer aan welke kant haar hoofd thuis hoorde. Mongools worstelen, geheel «aigens ritueel uitgevoerd. Ie titel werd leeuw, 2e titel olifant, 3e
titel valk. Ze gooiden na iedere mat-party chocolade in de menigte- Zongen
in 1/4 en 1/8 toon, toch wel mooi. Om 9 uur 's avonds met kloppend hart naar Abazzia (ons restaurant) om wat eten op de kop te tikken, gelukt.'
WOENSDAG: Dag van de kol. jeugd. Grote optocht door de stad, hevige, zenuwen wegens ons optreden op de Gellertberg bij het kampvuur. De berg was bezaaid met mensen. Nog maar een halve week!
DONDERDAG: Rakosistad (vakscholingsstad) bezocht. Opleiding duurt drie jaar.
Jongens zijn er intern. Eigen Hvipmibadl toneelzaal en bibliotheek- Gezellig
ingericht. Int. dansprogramma gezien in stadion. Chinese dans met bekkens, bellen
en tamboeren. Op de terugweg zagen we het verlichte «r^heidsbeeld overal
bovenuit steken
VRIJDAG: Gezwommen. Op bezoek geweest bij Hongaarse studenten, ontmoet
bij het Russische Ballet. Leuk mee gepraat. Poolse film ,,Grensstraat" gezien. Erg
onder de indruk.
ZATERDAG: Hongaarse jeugd kwam afscheid nemen. Ca&etmx gehad. Duitse del.
op bezoek. Kruisvuur van vragen over en weer. Chinees programma gezien, toneelstuk in het Chinees. Was heel makkelijk te begrijpen. Mooie liederen.
ZONDAG: Slotmeeting Enorme parade door de stad, gedefileerd voor Rafcosi. Heel
Budapest was op de been. De vredeswil kwam sterk naar voren. We hebben gezamenlijk de eed afgelegd voor de vrede te zullen vechten in ons eigen land.
Gevallen kameraden herdacht. Erg indrukwekkend. Rafcosi Heeft het festival gesloten, 's Avonds bloemen gelegd op het monument voor de gevallen Russische soldaten op de Gellertberg. Door Boeda gezworven, Op ruines geioeest van
oud Jconinfclgfc paleisje. Hvperromantisch. Spieruiit in het maanlicht. Prachtig
uitzicht over de Donau.
MAANDAG: Pakken en naar huis met bloedend hart- Met de trein van de
Duitsers tot Berlijn. In Dresden en Berlijn ontvangen door de F.D.J. (Freie Deutsche Jugend). Paar uur in Berlijn geweest. Bij de jeugdbeweging, gegeten
en toen weer verder. Op hei station in Helmstadt (Russ. zone) gedanst -met de
Volfcs-polizei.
Be -Duitsers -Jiebbert*erg-goed-om~ons-*gezorgd-.'~Kregen-allemaal- brood met knoflookworst mee en voor iedereen een pakje sigaretten.
DONDERDAG: Nederlandse grens- Iedereen gaargekookt en vies. Meteen naar
huis, wassen, slapen en eindeloos vertellen.

!
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prof. Minnaert: „De studie
aan de Universiteit is vrij volgeus de letter van het Wetboek, maar practisch verboden voor grote maatschappeklassen".

Hoe is het in ons land met het
Hoger en Middelbaar onderwijs gesteld? Kan een ieder, die geestelijk
, geschikt is om. verder te studeren
een Universiteit bezoeken? Of is
de Universiteit (als ook de Middelbare
school) nog steeds vrgwel hermetisch gesloten voor arbeiders-kinderen?
Op deze en andere vragen geeft het
onlangs verschenen rapport van het
Verbond van
Wetenschappelijke
Onderzoekers,
getiteld
„Sociale
Aspecten van de Recrutering der Studenten", een duidelijk antwoord. Uit
dit interessante rapport, dat veel
feitenmateriaal bevat en ook veel
vergelijkingen met het buitenland
treft, blijkt dat de toestand op Universitair gebied in ons land nog bar
slecht is; wat zijn hiervan de oorzaken en welke maatregelen zijn
nodig om hierin verandering te brengen? Ook op deze vragen tracht een
werkgemeenschap van het V.W.O.
(onder voorz. van prof. Freudenthal) antwoord te geven.
De arbeiders vormen 43% van de
Nederlandse bevolking; maar weet
je ook dat slechts 1% van alle
studenten
uit
arbeiders-kringen
komt? Ons land telt slechts een
handjevol fabrikanten en leiders van
grote N.V.'s, enz.; maar weet je ook
dat alleen hun zoontjes reeds 8.6%
van alle studenten vormen?
En dan ook niet te vergeten de zoons
en dochters van burgemeesters,
rechters, officieren, hoger politiepersoneel en staatsfiguren: deze groep maakt meer dan 10% van
alle studenten uit!
Maar voor de kern van ons volk
(43%), voor het volkskind is geen
plaats op de Universiteit: van de
100 studenten komt er gemiddeld
slechts één uit een arbeidersgegezin
En wie nu zou denken dat alleen
het Hoger Onderwijs een privilege
van bepaalde personen zou. zijn, ver! gist zich lelijk! Ook op de Middelbare Scholen worden jongens en
meisjes uit arbeiderakringen in feite
geweerd! Van de 100 leerlingen kom,en er gemiddeld op de H.B.S. met
5 j pursus 7 tot 9 uit arbeidefskringen, op het Lyceum is dit perc. nog
lager, n.l, 3.1%, op het Gymnasium
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studieloon

2% en op de Middelbare Meisjesschool zelfs slechts 1.6%!
Het rapport komt dan pok tot de
conclusie, „dat de instituten voor
Hoger Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwas
uitgesproken
standenscholen ztjn."
Natuurlijk rijst na bovjuistaande onmiddellijk de vraag bij ons: waarom gaan er zo weinig arbeiderskinderen na.r H.B.S. of Gymnasium,
waarom in het bijzonder bestaat
slechts een nietig perc. van alle studenten uit arbeidersjongens?
In het rapport wordt zeer terecht
het zwaartepunt gelegd op de materiële factoren (geldbelemmerüïgen,
voorschotten, studie-beurzen, studieloon, enz.).
Daarbfl stelt prof. M. zelf reeds onmiddellijk vast dat „de studie der
arbeiderskinderen bijna onmogelijk
wordt gemaakt door de financiële
belemmeringen".
Bij zuinig leven bedragen de kosten
.voor een bij zijn.ouders inwonende
student volgens M. ƒ 1500.— voor
een niet bij zgn ouders inwonende
student ƒ 1900.— per jaar. Daarbij
komt dat gedurende de gehele studietjjd het loon wegvalt, dat
dat de student anders verdiend
zlou hebben als hfl op kantoor
of fabriek was gaan werken. En in
een arbeidersgezin wordt juist op zo
een loon gerekend!
Hoe zouden nu, vraagt prof. M. zich
terecht af, dergelijkeoffers gebracht
kunnen worden bijv. door de 74%
van de Nederlandse gezinnen, wier
inkomen thans ongeveer f 1500.— a
ƒ 3500.— bedraagt?
Het rapport haalt de volgende woorden van prof. Heringa aan: „Vele
studenten zie en spreek Ik, die met
té geringe middelen studerend, studie en gezondheid verspelen bQ hun
poging de te ver uiteenleggende einden aan elkaar te knopen"
Kan
dit nóg kernachtiger worden uitgedrukt?
Scherp drukt prof. M. een en ander
als volgt uit:
„De studie aan de Universiteit is vrQ
volgens de letter van het wetboek,
maar practisch verboden voor grote
maatschappelijke klassen".
In o.ns land geschiedt de steun aan
studsjjten in hoofdzaak in de vorm

van beurzen, renteloze voorschotten
en kleine tegemoetkomingen, die
verstrekt worden door rijk, gemeente en particuliere instellingen.
Het In Nederland voorkomende stelsel van voorschotten wflst het rapport zeer terecht af; de terugbetaling van de voorschotten legt zware
lasten op in een tijd van veelal lage
begin-salarissen en gezinsvorming;
in andere landen als b.v. Frankrqk
worden voorschotten dan ook als
sociaal ontoelaatbaar beschouwd!
Van de ongeveer 20.000 studenten
heeft minder dan 3% een beurs en
ruim 14% een voorschot. Het aantal verstrekte beurzen is dus minimaal; prof. M. eist dan ook in het
rapport dat er even zo vele beurzen
worden verstrekt als er geschikte
jongelui zich aanmelden; voorts mogen aan de ontvanger van de beurs
geen zwaardere eisen worden gestell dan aan de gewone student;
hiervoor is geen enkele reden: het
gaat om de geschiktheid en niet
om het inkomen van de vader!
Maar ook het bedrag Van de beurzen is volkomen ontoereikend: ze
bedraagt slechts 54% van zfln noodzakelijke uitgaven als hij thuis
woont of 43% buitenshuis.
Prof. M. merkt dan ook op: ,,voor
de eigenlijke arbeiders zijn de beurzen beslist te gering. Terecht wordt
van verschillende zijden naar voren
gebracht, dat het toekennen van te
kleine beurzen beslist gevaarlijk is.
Vele gevallen doen zich voor, waarbij begaafde jonge mensen in wanhoop grijpen naar het middel dat
hun geboden wordt, maar na enige
tfld verplicht zijn de studie te laten
varen, omdat de financiële hulp onvoldoende blijkt. Om 'n bevredigende
regeling te bereiken zou men voor
alle gezinnen met 'n inkomen beneden
een bepaald bedrag, de beurs op
ƒ 1600 — ƒ 2000 moeten bepalen."
Verdient het stelsel van beurzen als
zodanig echter onze volle goedkeuring?
Het rapport ontkent m.i. terecht deze vraag; „de ontoereikendheid van
het beurzenstelsel staat niet los van
de omstandigheid, dat dit stelsel het
karakter draagt van liefdadigheid"
(zie het rapport van, Groenewold).
In plaats daarvan stelt het rapport
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voor aan alle studenten een studieloon toe te kennen ten bedrage van
ƒ 1200.— voor
inwonende en
ad ƒ 1600.— voor niet-inwonende studenten (onder gelijktijdige afschaffing van college-geld).
Dit stelsel van studieionen is tot
nu toe echter slechts in de SowjetUnie doorgevoerd.
Uitgangspunt hierbij is, dat de student door zijn opleiding voorbereid
wordt op voor de maatschappij
uiterst belangrijke functies; de gemeenschap heeft er alle belang
bü
dat
op de
belangrijkste
posten zij komen, die er geestelijk
en lichamelijk het best toe geschikt
zijn; de gemeenschap moet dus zorgen, dat de student zich rustig en
geconcentreerd kan wijden aan de
studie ten bate van het algemene
welzijn; de maatschappij heeft dus
een plicht tegenover de student: zfl
moet hem daartoe in staat stellen
-zich_JïL j£ön_ley_enaonderhoud je|,jpor-__
zien gedurende" z|jh stücile-tijd: de
student heeft recht op studieloon.
WSJ O.P.S.J.-era eisen in ons urgentieprogram een zo snel mogelijke opruiming der financiële belemmeringen!
En, daarom^moeten wij ook dit rapport
toejuichen als zijnde een belangrijke
bijdrage hiertoe; het rapport ziet dit
als een daad van sociale rechtvaardigheid en eist bovendien — gezien
de ontwikkeling en de toepassing
van de wetenschap een levensbelang
is voor de gemeenschap — dat de
meest begaafden terechtkomen in de
functies waar de hoogste eisen gesteld worden.
Kort resumerend zouden wij onze
conclusies t.a.v. dit rapport als volgt
willen formuleren:
1. Het doel van het rapport: er toe

bijdragen, dat allen die de geschiktheid hebben om te studeren, ïndeïdaad de gelegenheid
daartoe krijgen, verdient ons aller sympathie en steun.
2. Het rapport werpt daarbij terecht alle aandacht aan de financiële belemmeringen, die de toegang van het arbeidersknid tot
de Universiteit practisch onmogelijk maken; opheffing van deze
belemmeringen Is inderdaad een
eerste vereiste!
3. Als zodanig stelt het rapport van
het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers zich dus op
één lijn met het verleden jaar
door de O.P.S.J. opgestelde „Urgentie-program" (naar aanleiding van het „Appèl Studerende
Jeugd"), waarin eveneens op
maatregelen aangedrongen werd
ter bevordering en democratisering van het Hoger Onderwijs.
niei_alleen_
een belangrijke bijdrage voor de
verbetering en vernieuwing van
het Hoger Onderwijs, doch tevens -r- mede hierdoor — voor
het behoud van de Wereld-Vrede:
wie voor beter en democratischer
onderwijs is, verzet zich tegen de
monsterachtige oorlogsbegrotingen, die iedere verbetering op cultureel gebied van tevoren reeds
in de kiem smoort.
Omgekeerd verdient dit rapport-Voor
de voorstanders van een blijvende
Wereld-Vrede aller aandacht: gelden
besteden en uitgaven voor scholen
en universiteiten, betekent een halt
toeroepen aan de bouw van oorlogsbodems en tanks!
Johnny Henrar.

Amsterdam heeft een serie ledenvergaderingen achter de rug. VIER
liefst. Amsterdam is namelijk gesplitst, in MULO I en H, een Kunststuderenden (Kweekscholieren inbegrepen!) en een Middelbare Scholierenafdeling. In het vervolg -moeten we dus punten maken van het.
Amsterdamse Nieuws. En een plannen dat ze hebben, ook natuurlijk in
4-voud. Op de diverse ledenvergaderingen werd veel besloten, en deze
week draaien de Centrumavonden al
op volle toeren
Hup, Amsterdam, wanneer de volgende splitsing?
Denk niet zo min over die 4 afdelingen: ze zfln al meteen gestart
met een eigen krant, we ontvingen
al de STROOIBUS. De Telex, en 2
kranten met een groot aantal vraagtekens (hier schoot zeker de fantasie van het bestuur tekort).

Utrecht is óók gesplitst, we krijgen
een Studenten en een scholieren afdeling. Er is een ledenvergadering
geweest waar ook veel besloten is,
en waar we de besluiten in spanning
afwachten!
't Gooi heeft al een dag gehad waarop ze naar hartelust geroeid hebben. Dat was. hun inluiding' voor
het nieuwe schooljaar.
Na de ledenvergadering gaan ze
daar ook weer aan de slag om dit
jaar een 'bloeiende afdeling aan de
zomèrvacantie te kunnen afleveren.

Den Haag
Een uitgebreid bestuur, een ledenvergadering en excursie naar buiten
en een aantal centrumavonden werden in hun afdelingskrant aangekondigd. <We
verwachten
dat
er dit jaar een massa uit de bus
komt in Den Haag1, per slot waren
zfl de afdeling die het-meeste geld
ophaalden op de Budapestlijsten!
'

•

••*--<.

Rotterdam
'
Blaakt ook van enthousiasme na de
ledenvergadering, 'waar tevens ve»
slag werd gebracht over het Festival in Budapest.
(Vervolg blz. 8)

l
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Er zijn een aantal nieuwe leden gemaakt en het nieuwe, uitgebreide
bestuur, organiseert met vliegende
vaandels de volgende week een serie centrumavonden. Een Herman
Gorterherdenknig is op 2 October
in het vooruitzicht.

Haarlem
De „O.P.S.J.-Geus" is in Haarlem verschenen. Op l October een vredesvuur. Samen met het A.N.J.V. wordt
het Budapestverslag georganiseerd.
Op 5 October Herman Gorter-herdenking.
Ze zijn wat van plan die Haarlemmers!
LAATSTE NIETJWS!
Intussen is het weekend op Assemburg achter de rug. Zondagsmorgens
telden we 108 deelnemers. Er was een
fyne bonte avond, Ben Polak en
Anje Noordewier, hielden in de
duinen een lezing over atoom-energle.
Daarna wandelingen, handballencompetitles, enz.
Het was een mieters week-end, volgende keer ontbreekt er .geen enkele
O.P.S.J.-er!

hallo!
Hier huppeltjes-1 . . . . Wel eens vau.Huppeltjes gehoord? Nee natuurlijk.
Toch ii het heel belangrijk dat je fe er snel
mee vertrouwd maakt. Je kunt er veel gemak,
Koppeltjes zijn n.l. de klelne> advertenties in
plezier, nut enz. , van hebben.
Studie en Strijd." Heb je een boek te ruilen ol
te verkopen, zit je om een studfeboek verlegen,
dat niet meer te krijgen is. Wil je 'een tent
lenen voor de zomemcantie, wil fe fe vriendje,
vriendinnetje of kennis feliciteren met *'n overgang, eindexamen of verjaardag. Plaats al»
persoon, groep oi centrum een Hnppeltfe en
het heugelijke feit is In de wereld van progressief studerenden alom bekend.
Daagt 'het éne centrum het andere uit, in een
of andere wedstrijd! Plaats een Huppeltfe. En
alle studie- en strljd-lezers zullen met grote
belangstelling de afloop in een volgende advertentie lezen. Verzamel je postzegels? De
gevraagde zegels zullen fe brievenbus blnnenhuppelen.
Studiel en Striid-lezers! Het lint is doorgeknipt, de Hnppeltfesaldellng geopend. Maak er
gebruik van en zendt de opgaven onder naam
of nummer' + 25 cent aan postzegels naar;
J«t v. Gddir, Hniutrut 453 . Amiteraan
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Wervolgr televisie Mx. 3
plaatste photocel het licht volgens
het „aftastsysteem" ontvangt. In de
televisie-ontvanger staat zo'n zelfde
Nipkowse schijf, die precies geiyk
moet ronddraaien met die in de
studio, en waarbjj geen fotocel, maar
een gloeilamp is.
Het bezwaar van dit systeem en
dergelijke „mechanische systemen"
(er is nog een systeem, dat met spiegels werkt) is, dat de traagheid yan
de onderdelen een goede synchromisatie of „gelijk lopen" verhindert.
De tegenwoordige televisie werkt
dan ook met de kathodestraalbuis
(KSB), die zonder traagheid is en
een grotere lichtsterkte geeft .
In de buis zendt de gloeidraad een
stroom van electronen uit, de kleinst
denkbare deeltjes.
Dit is de kathodestraal. Hij botst
met kracht tegen een in de voorkant
van de KSB aangebrachte fluorescerende stof, die daarop oplicht.
Zinksulfide of zinksilicaat geeft een
geel-groene kleur, calcium wolframaat een blauwe. Stond de straal
stil, dan zou er een gat branden in
de fluoriscerende stof, hij moet dus
bewegen. Dit geschiedt met behulp
van afbuigplaten. Als hierop een
spanning gelegd wordt, beweegt de

straal zoals men wil, over de gehele
fluoriscerende scherm. Zo kunnen we
dus de straal laten bewegen zoals de
fotocel en gloeilamp bij het aftastsysteem. Ook hierbij zien we dus
het beeld, zoals het uitgezonden
wordt. De zender zendt tegelijk synchromisatie-signalen uit om de KSB
bij de televisie-ontvanger „gelijk te
laten lopen" met die in de zender.
De KSB in de studio is uiteraard
anders gebouwd en heet inconoscoop.
Het aantal „beeldregels" dat hier
„lijnen" heet, is de oorzaak van de
tegenwoordige crisis in de televisie.
Bijna elk land heeft een ander l(inensysteem. Philips met 567, Engeland en sinds kort ook Frankrijk
met 405, Amerika met 525 lijnen.
Ook in de Sowjet-Unie stijgt de belangstelling voor televisie. In Moskou
heeft de radioclub al 400 leden met
een eigen T.V.-toestel en de zender
werkt met 625 lijnen.
Leningrad heeft 441 lijnen.
De golflengte is bij televisie ultrakort, omdat er dan meer zenders
naast elkaar kunnen uitzenden zonder elkaar te storen. De ontvangst
is dan theoretisch beperkt tot een
straal van 40 km,- waarop ook uitzonderingen zijn.

Iedere scholier in West
weet natuurlijk te vinden:

VELDHUISEN
Boekhandel - Leesbibliotheek
Alle schoolbenodlgdheden
iife,

Aalsmeer weg 65 - Amsterdam AVest

Feiten tegenover leugens
Betrouwbare en veelzijdige artikelen en foto's
over de Sowjet-Unie vindt U in het aantrekkelijke maandblad „NTJ", orgaan van de Vereniging Nederland—U.S.S.R.

HU

Het lidmaatschap (abonnement op „NU" inbegrepen) bedraagt 30 cent per maand. Dit
geeft tevens recht op het bezoeken van filmvoorstellingen, culturele bijeenkomsten, lezingen, enz.
Proefnummer „NU op aanvrage gratis.
Frederiksplein 46, Amsterdam. Tel. 30140.
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Hiermede heb Ik de eer Uwe Excellentie een fotografische
copie t© does toekomen van een, ter gelegenheid van het congres
"Onderwijs en Yrede% door de O.P.S.J» verzorgde folder, bestemd om te worden verspreid onder de leerlingen der middelbare scholen.

JL.
Aan Z,I. de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
t*a»v* de HoofldGestr. Heer
Mr* H«J. Scholvinck,
te

HIT HOOFD VAN DE DIENST

fff
/
Mr» L. Sinthoven.

Voigno.
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•240CT.1949Verbinding: 19
C/2 no 1090'49 OPSJ

Datum:

Onderwerp Spoedvergadering van het Landelijk Initiatief comité voor het congres "Onderwijs-Vrede", ge
houden op 19-10-49 in het gebouw van de firma
He cour t & Co., Leidsegraoht 50 te Amsterdam.
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Datum ontvangst bericht: 20-10-49
Medewerkende instanties: gene
Ondernomen actie: gene

O

Deze vergadering werd belegd om maatregelen te beramen in
verband met een artikel in "Het Vrije Volk" van 19-10-49 ,
pag. 2, waar een artikel staat met als kop "LIT OP!", geschreven en ondertekend door Koos Vorrink en F. Albrecht,
resp. voorzitter en algemeen secretaris van de Partij van
de Arbeid, en gericht tegen het congres "Onderwijs-Vrede".
Aanwezig waren:
•f- i JOHAN FREDERIK WOLFF, f\- i PETER SMULDERS, —• — **
<-J"»HENK LANKHORST,-~ — _
-Hl. DE BORDES,
*-/**R. DE LARET,
f^HERTHA AUGUSTIN,

t / »
S"i>bb,
V* &<* »
<A M o.
-*-*

•f-ïFRiTS KUIPER. — "— - *- SJi H

'i l Uo Koster was ziek, Guido van guohtelê^ en Greet Kolkman
waren om onbekende reden verhinderd.
Wolff vertelde, dat Koos Vorrink alle adhaerenten voor het
congres "Onderwijs-Vrede" een gestencild stukje heeft toegestuurd, waar inf hij waarschuwt tegen meergenoemd congres. Deze
gestencilde stukjes zijn persoonlijk met de hand door Koos
Vorrink ondertekend. Tevens hebben de adhaerenten die lid
zijn van de P.v.d.A. schriftelijk order gekregen van het
hoofdbestuur van de P..v.d,A. om hun adhaesiebetuiging aan
het congres in te trekken. Naar aanleiding van de opmerking
van Koos Vorrink dat 7 van de 11 leden van het Landelijk
Initiatiefcomité communist zijn of er mede sympathiseren,
deelde Wolff mede, dat het er slechts drie zijn, n.l. hijzelf, Frlts Kuiper en Guido van Suchtelen; volgens Wolff
zijn deze drie lid van de CPN. (Over de sympathiserenden is
door Wolff verder niets gezegd).
LANKHOHST begon dan met het relaas van alles wat er gebeurd was. Zaterdagavond, 15-10-49, was hij opgebeld door
-sjMDr. GUNNING en deae deed melding van de ontvangst van de
twee brieven van Koos Vorrink. (Gunning is lid van de PvdA).
Dr. Gunning was zeer op zijn teentjes getrapt vanwege het
feit, dat Vorrink geschreven heeft dat diverse intellectuelen door hun argeloosheid er min of meer ingetrapt waren.
Gunning was er zeer over ontstemd dat dit uitgerekend door
Koos Vorrink was gezegd. Hij wil danook in ieder geval zijn
inleiding op het congres houden ea heeft verder al zijn
steun aan het congres toegezegd. Verder heeft Dr. Gunning
het plan opgevat in de courant een tegenstuk over deze
kwestie te plaatsen. Dr. Gunning heeft F. Albrecht opgebeld
en hem daarbij de les gelezen.

-2-

Lankhorst heeft Vorrink opgebeld, doch deze was niet thuis
en toen kreeg hij de dochter van Vorrink aan de telefoon.
Lankhorst heeft met haar nog even over de kwestie gesproken
•- Jen heeft vervolgens F. Albrecht opgebeld. Bij dit laatste
telefoongesprek is afgesproken dat Lankhorst op 20-10-49
een onderhoud zou hebben met Koos Vorrink en dat tot zolang
de krantenschrijverij zou ophouden. Bij dit onderhoud zal
ook Peter Smulders aanwezig zijn.
Naar aanleiding van het door het Landelijk Initiatiefcomité' verstrekte perscommuniqué, zouden "Het Parool" en
"Vrij Nederland" een vriendelijk stukje over het congres
schrijven. Nu heeft Vorrink zich echter in verbinding gesteld met Winfcler van "Het Parool", met het verzoek, het
stuk dat hij in "Het Vrije Volk" heeft geschreven, over te
nemen in "Het Parool". Dit is echter door Winfcler geweigerd
en nu zal Vorrink het toch doen plaatsen als "ingezonden
stuk" in het nummer van Donderdagavond 20-10-49, ondanks
de afspraak met Lankhorst en Peter Smulders.
Lankhorst zeide, dat er nu een tegenstuk moest verschijnen
in de couranten naar aanleiding van het artikel van Vorrink
in "Het Vrije Volk", doch eerst wilde men hieromtrent overleg plegen met Dr. Gunning, die danook tijdens deze vergadering in Amsterdam werd opgebeld. Het bleek dat deze met
vacantie in Breda was en nu belde Lanfchorst naar Breda het
nummer 8033, waar hij onmiddellijk Dr. Gunning aan de telefoon kreeg. Dr. Gunning was het er volkomen mee eens dat er
een tegenstuk moest komen, maar hij wilde dit eerst zien
alvorens het gepubliceerd werd. Dit zal gebeuren op 23-10-49
wanneer Dr. Gunning weer van zijn vacantie in Amsterdam
terug is.
Vervolgens zei Lankhorst: "Ja, nu zullen we dit tegenstuk
gaan schrijven, maar
wie en wat zijn wij ?"
Smulders maakte bezwaren tegen ev. persoonlijke ontboezemingen, maar Wolff verklaarde rpndweg dat hij er trots op
was communist te zijn. Hij deelde tevens mede dat dit even_f_\s het geval was met Prits Kuiper. B&r±Jba~-Aug&sJtin, verklaarde dat zij de dochter is van een dominee en dat zij
getrouwd is met een stiefzoon van Jhr. Sandberg uit Amsterdam. De Bordes verklaarde dat hij doopsgezind is en lid van
geen ehfcele partij. Lankhorst verklaarda dat hij hoofdbestuurder is van "Kerk en Vrede". Toen Guido van Suchtelen
ter sprake kwam werd er door Wolff min of meer omheen gedraaid; ten slotte verklaarde hij toch dat Guido min of meer
links georiënteerd was. Lankhorst vertelde, dat Jo Koster
Oranjeklanté is en lid van de Internationale Vrijwillige
Hulpverlening (I.V.H.). E. de Laret verklaarde dat hij lid
is van de studentenvereniging "Pericles" in Amsterdam, dat
zijn vader vroeger lid was van de CPN, doch thans lid is
van de P.v.d.A.; zelf is hij geen lid van een politieke
partij.
-3-
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Hierna bracht Peter Smulders het gesprek op de reacties
van de adhaerenten naar aanleiding van de twee brieven van
Koos Vorrink.
| JOBDAN, van wie Smulders en passant vertelde dat hij de
vierde inleider was met als onderwerp: "Morele en sociale
opvoeding van de tegenwoordige jeugd", was evenals Gunning
zeer boos geworden op Vorrink en had o.a. Noordhof van het
Vredes Wetenschappelijk Instituut opgebeld en hem gevraagd,
waarom de P.v.d.A. nu niet eens een Vredescongres kon beleggen. Hij had Noordhof de hele zaak uitgelegd met als
resultaat dat Noordhof eveneens aeer boos is geworden op
Vorrink. «XÖ05"
4- l Ds. HUGrBNHOLTZ is eveneens zeer boos geworden op Vorrink
en heeft daarom zijn medewerking aan het congres toegezegd.
t
Slechts één heeft zijn adhae s ie betuiging ingetrokken,, nl
+ |de theoloog Prof.Sr. Miskotte uit Leiden.
t, l Dr. MAEIA ROOffiSBOOM' heeft het zover gebracht dat zij opnieuw haar adhaesie heeft betuigde Bij deze adhaesiebetuiging had zij een copie gedaan van een brief,* die zij aan
Koos Vorrink had geschreven naar aanleiding van zijn twee
brieven. In deze brief aan Vorrink betoogt zij dat de P..v.d.
A. eveneens een vredescongres moest beleggen* Tevens ziet
zij niet in waarom men niet met de CPN mag samenwerken.
Verder war-en er nog drie mensen die adhaesie hadden betuigd, maar wie dit waren wist Smulders niet uit het hoofd;
^ hij had nl. de brieven niet bij zich.
Wolff vertelde nog in de vergadering, dat waarschijnlijk
-j- |door de heer EOORDA, hoofdbestuurslid van de Nederlandse
Onderwijzers Vereniging (N.O.V.) alles omtrent het congres
aan Vorrink was overgebracht. Eoorda is nl. tegenwoordig
geweest bij de lezing van Prof, Minnaert op 18-9-49 (zie
rapport C/2-995'49 OPSJ dd 29-9-49).
Later werd door enkele comité'leden de betrouwbaarheid
van B. de Laret in twijfel getrokken.
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Onderwerp: Congres "Onderwijs-Vrede".
\
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No.833^-7-'48, dd.lS Oetober 1949,
berioht:

*

i^.

———

toegezonden raiport

wordt thans het volgende

Het berioht in "Het Vrije Volk" d. d.18.10.1949 van het dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, onder de titel"
Let opïComité Onderwijs-Vrede is van de C.P.N., heeft inde
kringen van de organisatoren van bedoeld congres beroering
gewekt.
Buiten dit bericht h*i het bestuur van de P.v.d.A. aan partijgenoten en niet-partijgenoten een circulaire gezonden ,
wearin de aandacht wordt gevestigd op het feit dat fie-öprga/comité
nisatie/van het congres "Onderwijs-Vrede" in hoofdzaak is
samengesteld uit communisten en met het communisme sympa^
/ - A thisér enden.
f WK l Bekend is geworden dat door Hendrik: Johannes LANKHORST , ge %uXboren te Amsterdam, ia.4.1914.bi.1 Uw dienst bekend, en Petrus Henrious An ton jus SMULDERS, geboren te Nijmegen, 19.8.
1924, eveneens bij Uw dienst bekend, over de tegenactie -van
de P.v.d.A,, een gesprek is gevoerd over het Comité Ondepwijs-Vrede* met een vooraan§tfland_j>.v.d.Aeg.
Bij dit onderhoud"Tiad^lSaüIders de feiten genoemd in het bericht in "Het Vrije Volk'1 en in de circulaire uitgaande \en
de P.v.d.A., als vermoedelijk wel juist gekwalificeerd.
Verder bleek dat het initiatief tot het houden van het congres uitgegaan was van de O,P»S.J*
Aanvankelijk had de O.P.S.J. een oommissie ingesteld tot Gaderzoek naar oorlogspropaganda bij het onderwijs* (Zie"Be
a i Waarheid" dd.28.5.1949 en Uw schrijven IBo»63148 d.d.30.6.
iy
1949, No.65584, d.d.13.7.1949, in antwoord waarop TJ ontving
M^
ons schrijven No.833r-7-*49, dd.26.9,1949)
De ook bij uw dienst bekende Luoas de JONG>geboren te Amsterdam, 17.6.1926, bestuurslid van de O.P.S.3". heeft zidi ,
r
kort na het verschijnen van het bericht in "De Waarheid",
v
in verbinding gesteld met Lankhorst om heit te laten dee3ne men aan een comité" tot voorbereiding van het congres. Op de
basis van eerdergenoemde verklaring van de O.P.S.J". weigerde
Lankhorst mede het initiatief tot een congres te nemen,
flip 81 Augustus 1949 heeft tussen De Jong en Lankhorst wede rom een onderhoud plaats gehad, waarbij tegenwoordig was de
bekende Johan Frederik WQLET. geboren te Velsen, 14 Maart

1927.
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Tijdens dat onderhoud is de verklaring opgesteld waarvan bij
Uw schrijven No.69163 d.d,21 September 1949 ons'een fotoe® pie
werd toegezonden.Deze verklaring is grotendeels door Lanldè
horst geïnspireerd.
Verader bleek dat hetwvoor Lankhorat persoonlijk niets toe
doet dat er C.P.N.ers in het comité zitten. Hij trachtte op
vrij zwakke gronden het samengaan van communisten en anderen
te verdedigen. Zijn principiële opvattingen zijn scherp afwijkend van de C.P.N, en zijn kennis ten aanzien van de interne verhoudingen bij O.P.S.J., C.P.N, en Perioles is* vrij
aanzienlijk. Hij meent dat het A.N.J.V. openlijk de lijn van
de C.P.N, volgt. Hij beweert dat de 0*P.S.J. onafhankelijk
geworden is van het A.N.J.V.
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Bet O.P.S.J. zou ook niet zo nauwkeurig de lijn van de
C.P.N, volgen als Perioles.Wel gaf hij toe dat de O.P.S.
J. als communistisch geïnspireerd aangezien mag worden.
Smulders trachtte de zienswijze van Lankhorst wel even
te bestrijden, maar legde a4eb na wat heen en weer gepraat er zich toch bij neer»
Smulders wordt een gevaarlijke draaier genoemd en is
een geslepen type.
Deze erkende dat het bestuur van het Nederlands Onderwijzers Verbond, bij een onderhoud met betrekking tot
het comité "Onderwijs-Vrede", hem had gevraagd of er
leden van de C.P.N, in het comité zaten.Als antwoord
op die vraag zou hij volgens hem gezegd hebben:"Och
dat kan mij niet zoveel schelen.Ik vraag niet wie er
C.P,.N.er is." Door het N.O.V. wordt beweerd dat hij ge
zegd zou hebben:"Neen". Toen hij bij het onderhoud met
deze vraag werd geconfronteerd, zeide hij:"Als ze het
precies gevraagd hadden, zou ik het wel gezegd hebben".
Hetzelfde was het geval met de intrekking van de adhaesie betuiging van de heer Meijerman, Directeur van de
Kweekschool van Onderwijzers te Doetinnhem. Toen men opmerkte dat deze heer zijn adhaesiebetuiging had ingetrokken in verband met het feit dat het comité een ooamunistische mantelorganisatie is, reageerde hij met;"
Integendeel".Men kon hem evenwel een afschrift van bedoelde brief tonen, waarvan hij zichtbaar ontstelde»
Hij beweerde geen lid van de C.P.N, te zijn en vrijwat

r\k te hebben op de C.P.N* Hij wilde daarom geen
communist genoemd worden* Toen hem
die het tegendeel bewijzen, werden voorgehouden, was
hij verrast en zweeg verder over dit onderwerp.
v/"
Lankhorèt gaf toe dat de tegenactie van de P.v.d.A, vermoedelijk het congres in gevaar kon brengen. Hij wilde
een nieuwe verklaring uit doen gaan waarin de richting
van het congres uitgestippeld zou worden zoals hij dit
zag.Sprekers op het congres zouden zijn: Dr.Gunning,DES.
Jordan,(rector aan het Lyceum te Bilthovenj, Prof.Minnaert en Dr.J.Engels.(De laatste is C.P.N.lid.)
Lankhorst beweerde- verder dat Ds.Buskes weliswaar niet
aan dit congres deelneemt, doch er wel degelijk van op
de hoogte is en alle morele steun hierbij verleen t. Lankhorst beweerde dat de hee4 De Rek, redacteur van het
Christelijk Schoolblad, als organisator van dit congres
door Buskes is aanvaard.(Buskes had aan het partijbestuur van de P.v.d.A. bericht gezonden, dat hij met het
comité niets te maken wilde hebben, aangezien het bleet ,
dat hier sprake was van een communistische mantelorganisatie) Lankhorst begreep van dit schrijven van Buskes
niets, en beweerde kort voor het onderhoud nog met Buskes een en ander besproken te hebben.
Smulders beweerde dat Prof»Mennicke wel degelijk er in
toegestemd heeft adhaesie aan het congres te betuigen,
hoewel deze het ontken*.
Over Dr.T.H.Barendijcht beweerde Lankhorst dat hij een
zoon is van een liberaal statenlid ie en het met de
maatschappij-beschouwing van de C.P.N, eens is, dochme-t
de levensbeschouwing echter nietf

Tijdens het onderhoud beweerde Lankhorst sinds 1938 o$ _,
bepaalde terreinen vruchtbaar samen te werken met ae tiP.
N. en dat hij hierbij nimmer zijn geloofsovertuiging gsweid had behoeven aan te doen.
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Met betrekking tó# de adhaesiebetuiging van de heer Hte lierman te Doetinchem werd nóg opgemerkt, dat deze is everkregen door een bekende van hem uit de illigaliteit, <ftie
hem vroegbadhaesie te willen betuigen met een protest tegen het geven van voorlichting door off ioieren van het
leger op de sóholen.Toen zijn adhaesiebetuiging gebruikt
werd voor het oomite "Onderwij s- Vrede" had hij deze onmiddellijk ingetrokken.
Tijdens het onderhoud werd voor de stelling*dat het comité "OnderwMijs-Vriide" een communistische mantelorganisa t ie is, nog verweieri naar een artikel van Mareus Bakker
in "Politiek en Cultuur" van September 1949, waarin deze
onder de titel "De Jeugdorganisatie en de atrijd voor de
Vrede" o.m.schrijft, dat de stand van voorbereiding van
het congres Onderwijs-Vrede veel moed geeft ten aanzien,
van de mogelijkheden.

(

Verder kan nog worden medegedeeld, dat de leden van de
P. v. d.A. die aanvankelijk medewerking, op welke wijze
dan ook, hadden toegezegd, allen op hun adhÉesiebetuiging
zijn teruggekomen, met uitzondering van de in het vorige
rapport genoemde Dr. Gunaing»:'Seze ste^t zich nog pp het
standpunt dat het werk van Het comité steun verdient., ook,
al zijn de initiatiefnemers communisten*
'
:
M© t de eerder genoemde Esk, wo.rdt- waar-icliijnli^k bedoeld
J. de Eek, leoraar G-ftesh iepsnis' aan ds Christelijke Hogere
largerschool, Reijni'er Vinkl e sk ade 21 t.e Amsterdam, wonen
aë Stadionkade 147 te Amsterdam.

10 Hovember
73985

d/c 3

/

49,

n. a „ v . schr. van Arnhem,

. l foto-copie
Congres "Onderwijs en Vrede"

D I S II S T G E E E I K .

Hiermede heb ik de eer "Uwe Excellentie een fotografische
oopie te doen toekomen v«n het derde wlnfornatie-bulletin%
uitgegeven ter gelegenheid van het op 12 en 13 November 1949
te houden congres "Onderwijs en Trede".
IfïïT HOOPT) V/1I D

ABÏ Z-.S. de Minister van Onderwijs,
Junsten «i Wetenschappen,
v t. a „v. de HoogSdGestrenge Heer
|!r. H. J» Scholvinck
te

K

L 31nthovon

binding; 32.
-49

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdiyiyt "'"""""
te
' 3-HOV.W9'
""s-G r a v e n h a g e »

tfc

G E H E I M.
HierMj doe ik U toekomen een fotocopie van de Informatie-bulletin No. 3 van
het congres "Onderwijs en Vrede".
Arnhem,
2-11-1949.

vr.

iJoJjyLM.éJLïA^Jkfc^LiJS.ï-5*
Nr. 3.
C O N G R E S

"O N D E R tt I J S - V R E D B".

Secretariaat: ï , 'Smulders, Vrol ik straat 315 ' ' ,Aiastordaa.
Pcnn, moest er: B.Augustin, Fol c k straat -l ••' ' , Amsterdam*
Bijdragen op'-Geiaecnte-G-iro A 2775 t. n. v. Augustin, of op postgiro
289711 "t. n, v. H.J.Lankhorst, Amsterdam. Met omschrijving "OndorwijsVrede".
•
'
'
in
/ons eerste bulletinkonden wij U reeds raododolon dat hot Congres aal

plaats vinden op 12. en 13 November a.s. in het Minorva- Paviljoen, Albert Hahnplantsoon te Amsterdam.
.Bef program» 10 nu in grote lijnen. oonehg* stel d s
2at er dag 12 "Noveaber :
, 15 uur - 17.30 uur
Inleidingen.
~
20 uur - 23 uur
Voortzetting inleidingen.
Indien mogelijk opening di»oussie.
13 Hogmbctrt

yoo uur - i«:.30 uur
vier oommisaio-¥«rga«loriafion,
Zn iofloro-ooaatisBio-vorcaderiag wordt een boptxnlde ïnleirtln^ bcdiscueaioord.
1.30 uur - l? uur
Cowaisaio-rapporten|
Br «uilen vier inloidia/;«n cohowden worden, t.w.:
"Onderwijs on Vrodo en de verantwoordelijkheid vnn hen die
«oven**
- ..
.
Door irof. Dr.M.Minnncrt, hoogloraar to Utrecht4
"De rooping-vftn Kcderlnnd al e cultuur et aai".
*
Door Dr»C.P.gunningf rector van hot Aastordnaa Lycousu
„
"Oorlogsvooafbereiding als belemmering voor het ondortljs N «
Door Dr*«T.:ft)6ol8, leraar H.B.S. to Groningen.
"Intellectuele, nor el e on sociale opvoeding als wort tot vrode".
Door Drs. H«J.Jordan, rector Montessori-I-yccu» to do Bilt,
Hot congre*ramtorianl r.al na 30 Octobor op arjivrnog *o verkrijgen
bij hot secretariaat omlor bilvooging van ƒ.0.15 aan postzogeló. Ben"
ieder is dus in de gelegenheid om zich voor to boroidcn op de bespreking der problowen welke aan de orde komen én andere problemen aan
do ordo to stollen wolko cchtor binnen het raan van do oproop blijven,
Dicgoncn die van buiten Amsterdam kernen on goon vrionrlcn of kennissen
in dq stad hobbon waar zij kunnon eton en overnachten Cordon verkocht
dit vóór Zondag 6 jMovombcr op te geven non hot soc rot ar i nat.
Wij vorüookon de Amsterdammers onder de cbngrosgiston die iompjir'- vrji
buiton Aiastordam godurcnde het congres caatvrijheid kunnen verlenen,
dit op to govon aan het secretariaat.
Dringend vorzook aan ollon die lijsten in hun bezit hobbon omhet bedrog dat tot nu too opgehaald is op, t o sturon.aani
B.Auccustin,. Fnlokstrant l M , Amsterdam, mot vermelding van het lijstnunimor.
Met de lijsten kon gewoon verder gowcrkt worclon.
-1

,
yorklarinp.
Hot comité tot voorbereiding van oen congres over hot onderwerp "On^e.rwijs cri Vredo" acht zich verplicht - in verband met oen vcrklrrinc
j van het Dagelijks Bestuur van de Partil VPJI do Arbeid, o.n. onflcrtckond öoor do."hoor K. Vorrink en gopublicccrrl in "Het Vrije Volk* van
, : 17 Octobcr 'j.l. - hot volgende onder Uw aandacht te bron^cni
h! in de maand Augustus van dit jaar kwam oen comité tot stand, r!at hot
j j initiatief nam tot het organiseren vnn oen Congres "Ondorwijs-Vrc^.c"
* ij'on', dat daartoo in verbinding trad met verschillende voorr.nnstanmZc
||figuren uit de onderwijswereld. Een door dit comité uitgegeven oproep,

waarin betekenis en doel van dit congres, in..grote lijnen werden geschetst, is cloor zeer velen - uit vprschillende takken van onderwijs
on van velerlei levensbeschouwing - met instemming ontvangen.
üezo oproep legde o.a. do nadruk op de noodzr.kelijkheid OEI met aljlon,
die b i j het onderwijs betrokken zijn, over de problemen van onderwijs
er\e van gedachten te wisselen.
In het comité" hebben don ook personen van verschillende politieke en
godsdienstige overtuiging zitting. Dat twee van do olf comitó-lctfcn
lid K i j n van Üc C.}'.N. niag niet tot do conclusie leiden, dat het congrcs daarmee aan oen bepaalde politieke partij gebonden wordt. Evonnin r.ls dat al te leiden zou'zijn uit do-aanwezigheid van gódsdicnstig gcoritintoorde jongeren-in hot comitó.
Het togendöol is het goval. Het coiaitó*wenst iedere vorm van partijpolitiek buiten haar strovcn te houden,
Het comité gocft de congro spionnen gestalte en treft de verschillende voorbereidingen in nauw overleg net verschillende vooraanstaande
figuren uit de onderwijswereld, die-tot do ruime kring*van adhacrcntcn-behoren . Ben oorste grote bespreking had plaats op 18 September
j.l. in gobouw De Kroon te Amsterdam. Een verslag van deze bijeenkomst
is door het coaité gepubliceerd i# net tweede informatie-bulletin.
In de afgelopen weken hebbon verdere besprekingen plaats fjohad over
de uitwerking van het congres-materiaal en de te houdon inloidingen,
Uit een on ander kan. men slechts do conclusie trokkon, dat de verklaring van het Degelijke Bastuur van de Partij van de Arbeid slechts
het gevolg kon *ijn van een betreurenswaardig misverstond on oen onvoldoende verdieping ln~de opzet van hot congres an do rloor hot comité gepubliceerd* oproep»
Het coaité betreurt daarom deze verklaring on sprcolrt do won s uit, d
dat doae uiteonietti^ng verhelderend 20! werken»
Namens het coaitét
HvLankhorst (voorzitter)
P.Smulders- (secretaris)
CONGRES

"ONDERWIJS -. VREDE"

•

•

Als gevolg van do door het Dagelijks Bestuur van de* Partij van do
Arbeid gepubliceerde waarschuwing, dat ten aanzien van hot -op 12 on
13 November a. e. te Aarstordam t o houden congres
communistische invloeden achtor do schermen als do wozonlijko dril-*
. vcnd'c krachten aooton worden beschouwd, achten ondorgctoJcondon zien
\^/;onoodzp.rJrt. te verklaren:
Ie. dat zij bij hun contact aot hot Initiaticf-Cojaitó «owol als go"dTTrendc hun workBaamhedon in verband mot, do voorbereiding van het
congres niets van dos o communistische invloeden hobbon kunnon bespeuren zodat nnar hun mening vorengenoemd Dagelijks Bestuur van do Partij
van d e Arbeid uit het feit, dat aan do voorbereiding von hot congres
verschillende personen die afwijs end staan tegenover hei communisme
«net enkele communisten samenwerken, ten onrechte do conclusie trokt,
dat met dit congres een "communist i scho val wordt opffoeot11 j
. 2c. dat het congres geen onder doel heeft dan onderwijsden son zich te
ïïoen bezinnen op de vraag in hoeverre het noodzakelijk i e-het tegenwoordige onderwijs to herzien of aan te vullen om hot o. a» moor goricht te doen xijn op hot aankweken van vrodesgccindhoid|
3ö. -dat in oon voorbereidende conferentie te Amsterdam op 18 Scptcnbor
371, gchoudcm, personen uit verschillende kringen von hot onderwijs
7,owcl als van do vrodesbcweging zich ten aanzien von do op het «ongros t o behandelen onderworpen hebbon uitgesproken |
t4o. 'dat c on kleinere kring van leerkrachten aan do hand van *e«o uitsp.rakcn do -op hot congres t o behandelen stof nader hooft uitgewerkt > '
5£. dat naar hun mening, do voorbereiders van dit congres zich torecht op het standpunt hebben gesteld niomand(dus ook goon coniaunisten) van. deolnoriing aan dit congres to. moeten uitsluiten, daar immers
ook in het onderwijs communisten werkzaam zijn on hot good is hen in
oen gesprek over hot onderwijs te betrokion*
. .
6e.. dp.t indien de publicatie van fcct Dag olijk» Bestuur VTJI do P.v.déA»
tot resultaat «ou hebben, dot tal van, pcrscaett dlo voor Iwt to koudon

3. '
congBos van voel bclnnc kunnen zijn, ssich van deolncaains daaraan souden onthourlon (wnt tot dusverre Gclukking niet ia gebleken) corart rtnrt
de mogelijkheid »ou kunnon ontstaan, dr.t hot c onere e in uit al uit om! '
communistische handen terecht komt;
7c.« ftat aij flaöroia, 66k na <lo publicatie van het Dagelijks Boartüur "
van de l.v.d.A. nllo bij hot onderwijs botrokkcriori willon wijacn op '
hun vcrnntwoordolljkheid in de?e on hen dringend opvtfpon aan ooa
goed verloop Vfe dit congres door hun dcclnca^n^ to .«Ülon medoworkori,
w.g.

/
PD
l

#
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Dr.C.3 «• Gunning, Rector A'data8
Drs. H.J. 'Jordan, Roctor Mont.Ifyc. fte Bilt.
Dr; J.M.E.M.A, Zonnenbcrg, <".on Hoog*
Dr. M.Roóseboo?, Dir.Rijksöusouft vOor de go-*
schiedenis nor Natuurwetenschappen'*
docente R.U. te Leiden*

Vnn ondcrsthcndo personen worden na ,on«o vorigo publicatie nog bovnn ihateraiaing ont vangen i
.
^
ft
Amersfoort.
Mispclbloi*»Bcyer, student
student
/. AiBcmning.
i.» jji.uiiia.it (^ , avfv^u
Hoofd l».
jj.v*
O* i; .LU..L
Dir.Binnenvcir.rt
«.oj.iiiiuii'v i.i.<..(. bavuuuj.
school
AOStOrCOCl*
^.'Ï.Berli'jn':
" tekenleraar
XL.-Boas,- onnorwijKor
... . .
Amstordaia;
—-MwïDr.e.S, do Boor-Bastort. lororos Vossiuscyanasiuia 'Aastordaja.
x-Mw.J.M.Baldal,
Montcssori-Icidstor
Anstordaiaï
» 4 *
Austordom.
AilïJ.Bixmdohbur. onderwijzer
Anstordnoï'
?^'T;H.Bijlovoldf onderwijzoroa
>^-!M. .....
do Cr-rpontior.
Ale.leidstor Kindorcomacnachap
.
njfc
Hw.H.J. ton Crte, Montesaori-leidsrtor
Austordnaï
A:C . Knoop- Koopnons , studont
Amstordno«
Anatordani
.m.u.xiuxo. Rotrix-Gomjlyc.voor neisjca
iHév dijk, leraar H.B.S.
Anstordfuav
A*&.'de*9^ngOf student.
,
Anstordan*
UwvRfJoostoa-Chotzen, hoofd Hontoasori- school
*Fjp. Kulfwr 9 D ^5" o M » • . . . - • .
Anstordam;
ÉÖ. Larwt^«onderwijzer 9D
Aüflt ordnoi
?ï ïiéli»; onöérwljzor
" * ~~ ' ' lè Heuvel, lerares
AeartorAiai
ofrl Montoarsori V.O,
'lortxar Horv. Kwe-eksohool
«ïV^/l,K«ty«onborG'^illeD80, onderwi jaoras
student
•
H .• J . - do ProfïDr.W.P.ÏÏcrthoiia f D
'
MwïC.J. Woroeor, i
Mw. ï. B.'vrjiflers, T.orares I.V.K.N.O.
c« Irof .Dr.H.V'.F. St,ellwo£
xi H. 'Mulder: nrts
,
oBr.~£ .J. Gunning, Roctor ruörvoK-..
\Dr9, H. J. Jacobé^ lerhrir Viskundc
i Ds. G. Eoch. Hod.Horv. Prediknnt
^ P; Do of f. sxudcnt
/ f t Hendrix, Roctor lyceum ^PfcM/

iycota.PI>
•
t-, . ...

X-'E:B; H eursing, wrts
>-Dr.~F. Boer winkel, Roctor internaat Kerk on Werol*
^iChr.- Hollnender. onderwijzer
y, J. C. v. d. K, uyzenborg, onderwijBor
X! J-.V, Vuure

Anatcrdcns
Arastordnaï
Aagt orden?
AiastordnQ*
Aaatordott*
Anartordc»*Br.ru» • ".
BethDon. *
Bilthovons
BilthoTen.
Dolft.
Dordrecht»
Dordrecht?
Dordrocht»Drioborccm.
Dwingolo. "
Sindhovon.

%i W.J; Siponé, hoofdredacteur " DE DOM"
Xi H;*G. KieuwsTöd, leraar B!.O,
>-, H.-Klouwon, rtudont
/i Ds.H. J . rlè Wijs
. . . . .
^- D; Duursma, loraor M.O.
^T K; A ndroa, schilder
;
^ H,- Grellngor, psychiater- -;,
X-I.H." do Ho.or,, lora«r H.B.s.rZ)^^^ ^ :.
:• "
X'Dr. J. ter Heeften, "bibliothgcnris Vrodosjjcloio
_X-'Ncl Oosthout, voordrachts-kunstenares
~ ' Wit,-; wsft hoof d't.O.
_
Mw.BTïM.A? Thlol. lororos
•
' .".
Dra;S.B,H. de Vri^s, lornnr Vo»aiu»-nyian.,
Ö.<. Moortkhuliion, ondorwijxer
Mw.Br.C.C. terHftor, loraree Gyon. . . .
Ï.B» Cappenbors^ leraar
MIU -jsu •gonlngiiAnnl ^ ^. • • Drs. «.B; ïèif^ïcraai»l£lJ;a? dn
A .H.v. Maren, lerares Wiakunde
/ G,J.Planting. ort§ 9pfog&/
xMnriua Roesslngh.-rtudenl
5fP'. -ïïisae, hoofd 1.0.

x Mw. c.?. Bol, lerares
^ Ir.K.J. Hondiu», Con-reet of S.
X A.JvH. Advoccot. ondervijeer
X1?;K Boer^hoofd f.0.
T< 8.L;v. genonaoa, •uderfijaserea
X J.v; Knie,, studoot
?< W.v. A östol, ea««ririj
x Dr.'A';J. Goedheer. Utrecht.
X J.-J.-V. Jioef, student

Hllvorsun,

Ororveen. Rotierdon.

utrecht;
utrecht;
Utrecht ï
utrecht. Utracjit.
Vrlocenveott

Kod.Stuö.Vor.v. Wereldrechtsorde

^Dr. ».'.S*C, teifcaoff
:
x B; thdenos. ondorwijzores '
% MyJ-.-Ji* Ifoltera, lernw lye»
7«JïC.M^ Krulsincö. Notaris.

Xï7 KlqeroooBoa, lemcr"Rijnlands I»yc.
— J.-KuMJian.-lornAr M.O.
•f Mw«Bir>-H«B^C.W.Ver«ecr,
/
.'v.dcBoach, loroftr'Chr. M.U.L.O.
^. A. fficher*T Mrfgoa^gwoekachool ^
x Dra.- H*j- ètotTovt, leraar H.Ï.S?
'^T?}-; «§««6^ leroor To«^tt8^öy«ï*SI/
X J- RoisMUi»; owderiijner U.I.O* ^ f
;( >rof .ffev J. aalt |^ *
' f

Hceostede.
Hongelo.
Hilvcrsuu.
laron.
Leek. »
Leiden:
Loidon»

;< DST P/ llderin*

H.B.

Frodoriksöord,
fforinchoiaj
Groningen;
Gouda.,
Groningen,
don Haag;
den Haagï
,4on- Haag»
don HangJ
don Haag?
don Haag.
Hanrlom;

Zwolle»

-i.

A F S G H R I P T.

Kaarten voor het Congres kunnen "bij het Secretariaat worden
aangevraagd. Prijs ƒ 0,35»
Ondergetekende
Naam:
Adres:
Qualiteit:
verzoekt toezending van ..... kaarten voor het congres "Onderwijs-Vrede", "benevens
exemplaren van het congresmateriaal.
Het verschuldigde bedrag:
xf.0,35 +
x f.0,35 vindt
U ingesloten, (in postzegels.)

Volgno.

4NOV.1949

GE HE
Verbinding: 19
C/2 no 1124'49 OPSJ

Datum: •^_^^JAR

Onderwerp: Kadersoholingaavond J3PSJ, gehouden op 25-10-49
Tn péfoeër~SpuisTFraèft 262 te Amsterdam.
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang ten 20.20 uur, einde ten 22.10 uur.
Aanwezig:
•T r GEB HAEMSEN
•f- * ANNIE HAEMSEN, echtgenote van Ger Harmsen
+- * KABL ANDESS WITH,

f- LATEIEN BULTJE,

•fr'JAO. HOEKSTEA
* 'ANDBE EOELOFS

4 'cos DE JONG

4- 'CLAABTJE DE JONG
4- fHABEY VISSEB
-f 'ANJA NOOBDEWIEB

+ IALFEED LEO NAGEL
«MTINI OSKAM.

Afwezig met kennisgeving:
M EIS NOEDHOLT
PBZYEOWSKT (beiden ziek).
De vergadering begon met de beraadslaging waar men de
volgende maal bij elkaar zou komen, daar het ANJV en dus
ook de OPSJ de volgende week het perceel Spuistraat 262
•S moeten vejclaten wegens huurschuld. Besloten werd, de volgende keer bijeen te komen op de kamer van Claartje de Jong,
~~ Wagenaarstraat 23-111.
Hierna zou Hoekstra het een en ander vertellen over hetgeen hij gelezen had in een boekje van "Stalin", getiteld
"Het Nationale Vraagstuk". Daar hij dit boekje echter niet
gelezen had, wist hij er ook niets van te vertellen. lojer^ __
Ger Harmsen vroeg of iemand anders van de aanwezigen iets
voor deze scholingsavond had gelezen, bleef ieder het antwoord schuldig; kortom, er was niets uitgevoerd. Hierdoor
werd Ger Harmsen danook genoodzaakt zelf het woord te voeren.
Hij behandelde het onderwerp: "Fascisme". Behandeld werd
dan eerst het begrip: natie. Volgens "Stalin" is het begrip
"natie" het volgende: "Historisch gegroeide, duurzame eenheid van grondgebied, taal, economie en psychische gesteldheid, die in de cultuur tot uiting komt". Voorbeelden:
de USSE is geen natie, want bestaat uit ca 16 naties; Zwitserland is eveneens geen natie (bondsstaat)j België is ook
geen natie (strijd tussen Vlamingen en Walen); India eveneens niet, bestaat uit ca 600 naties. Volgens Harmsen is
Indonesië ook geen natie en werken enkele naties, waaruit
Indonesië is samengesteld, zoals bijv. Soendanezen en Ambonnezen, nog met de Nederlanders samen.
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André Roe lof s vroeg hierop hoe het dan met Nederland stond
in verband met Friesland. Harmsen vond, dat Nederland wel
als natie beschouwd kon worden, daar het Fries nog min of
meer kunstmatig in stand gehouden wordt. Aan de Friese cultuur hechtte .Harmsen danook niet veel waarde, want bijv.
Iheun de Vries, hoewel uit Friesland afkomstig, heeft nog
nooit een roman in het Fries geschreven, doch altijd in
het Nederlands.
Kort werd nog gesproken over het begrip: volk. Dit is dan
een ethnografisch begrip. De natie is een product van de
kapitalist issche ontwikkeling; zij is gegroeid uit binnenlandse markten. De bourgoisie wil deze markten gaan beschermen door het aanleggen van wegen en kanalen. De politieke
macht van de adel wordt door de bourgoisie overgenomen»
De 80-jarige oorlog is het eerste voorbeeld van een burgerlijke revolutie; het__j.aat^stj , v_Q„orbej&lcL hiej-Y-aiL-ia-de re-v&lutie van J 91 7 in^BusTaM. In 1848 keert de Eussisohe bourgoisie zicïï^ëgen d"è~ reactionaire macht van het Tsaristische
Rusland.
De aansluiting van Sudeten-Duitsers bij Duitsland is niet
ondersteund door de Communistische partij daar dit versterking van de macht van het fascisme (= imperialisme) betekende.
De oorlog Finland-Rusland was ter versterking van de positje
van het internationale proletariaat, nl. Rusland moest wat
grondgebied hebben ter verdediging van Leningrad.
Ook het We r e Idf e de r al isme is een vorm van fascisme. Het
Amerikaanse imperialisme heeft danook nu een exportartikel
gevonden, nl. het weieldfederalisme.
Het nationale bewustzijn wordt ondermijnd door het cosmopolitisme. Het bevordert de klassenstrijd, terwijl het internationalisme betekenflt: gelijkgerechtigdheid en het bevordert
een klassenloze maatschappij.
Hiermede was deze scholingsavond afgelopen.
_
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Onderwerp: Bijeenkomst van het Initiatiefcomité van
het congres "Onderwijs-Vrede" op 26-10-49
in het gebouw van "De Vrije Katheder",
Keizersgracht 520 te Amsterdam-C.
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Aanvang ten 20 uur, einde ten 21.15 uur.
Aanwezig:
PETER SMÜLDEES
AÜGUSTIN (arriveerde om 20.45 uur)
OSKAM, Haarlem

«JCLAAHTJE DE JONG
,
K*VAN DEH KWAST (Jan Hendrikstraat 76 of &T te
K'HENK VAN WIJNGAAEDEN, ns-er te Eotterdam

Den Haag)

<'Mej. POLAK (nadere gegevens niet bekend)
en nog een 6-tal Mulo-scholiertjes uit Amsterdam.
De bijeenkomst beperkte zich tot verdeling van het materiaal. Van de toegangskaarten voor het congres (zie bijgaande
fotocopie) kreeg Utrecht 40 stuks,
Eotterdam 50 "
den Haag 40 "
Haarle-m 50 "
Hilversum " (was niet vertegenwoordigd)
Hierna werden nog wat affiches verdeeld. Het a.s. weekend
worden nog instructies verzonden voor de diverse initiatiefcomité's, waarin een verweer is opgenomen tegen de "aantijgingen" van Koos Vmasrink.
BijlageV
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PAR: fe

No." 854.
Aan: Ministerie vam Binnenlandse'

f

7 NQV. 1949

\r verwijzingswaa

Onderwerp: Kampen O.P.S.J
^ d.d. 5 Aug. 1949, no. Vl6 Geheim, moge ik U
berichten van het Bureau Inlichtingen te
Leeuwarden een rapport te hebben ontvangen
opgemaakt door de Bijksrecherche te Amsterdam, waarin wordt melding gemaakt van het
feit dat een groot deel der namen van de
deelnemers aan bovengenoemde kampen onbekend
bleken te zijn.
Door de rijksrecherche werden de namen
vermeld op de bijlagen die ik U bij mijn boven aangehaald schrijven toezond,doorlopend
genummerd.
Bij het onderzoek bleek dat de namen van
de deelnemers aan het kamp van 16-23 Juli '49;
genummerd^ 5;7; U-13; 18-21; 23; 24; 26; J>Qi
31; 37; 39; 44; en 50-53 in het bevolkingsre§j
-gister niet aan de opgegeven adressen voorkwamen.
Van de opgegeven deelnemers aan het
kamp van 23-30 Juli 1949 kwamen van 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; $fis$$x 48; 52;
53; 55 en 56.
Bij enkele steekproeven bleken de namen
aan de opgegeven adressen ook niet bekend te
zijn,zodat waarschijnlijk gefingeerde namen,
c.q. adressen werden opgegeven.
Dezerzijds zijn de betreffende namen,
van de kampleider, de zich noemende student
F.W.de Vries, won. Lucellenstr.66 II te Amsterdam, ingevolge de kampeerverordening van
Dwingeloo van een lijst die hij toonde,overgen
omen*
Drenthe, 2 Nov.1949.
|
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Vam KA-R .A.
O
Aan j Hoofd B.
No. E. 308.
ONDERWERPt Comité voor "Opvoedende Vredfe".

5 NQV, 1949
_...
ACD/
L

In een onlangs verschenen krantenverslag las Sardine, dat het
Bestuur vancfe Partij vande Arbeid een officiële waarschuwing
publiceerde tegen een spliksplinternieuwüComité, dat zich
onder de naam van "Comité voor Opvoedende Vrede" heeft aangediend. De Partij vande Arbeid waarschuwt, dat minstens 7
vande 11 stichters van deze Beweging lidzijn van de Commu•Pairhlj of gelijk georiënteerd zlJZT,
Sardine vraagt, of wij nadere inlichtingen kunnen geven.
26-10-49.

f'.I

l

Aan:
•Tam* • -H.B*
B

IIJd/h 3

n.a.v» notitie KARA aan H.B. 73104
z. Co,

Naar aanleiding Tan Uw rapport' no. B« 308, dd» 26.10,1942,
ber lont Ik U het Tolgenda.
^

'«

Sardine verwart kennelijk het "Ccfiilté voor Opvoedanda Vrede"
»et het oomlté dat op initiatief van de O.P.8.J. werd gevormd ter
voorVarelding van het op 1% en IS november 1949» In het Ml&erva*
paviljoen te Amsterdam gehouden congrea voor "Onderwijs en Vrede".
D« P.v.d. A»-pera waarsolHwde teraont teg«n de coBiiaüniatiaolie
opeet van deze biJeenkoaiBt. Leden ran de F. v «d. A. die» al dan niet
argeloos, hun naam door een ftdhaesie-betuiging aan het oongree
verbonden» werden In een persoonlijk schrijven door K« Yorrink op
hun * van P.v.d. A.^zljde toezien * onjuist standpunt gewezen*
Rat ligt in mijn voornemen U t.2.t. een verslag van bovenbedoeld oongrea te loeit toekom*»^

17 November
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Van» ZA-R.A.
Op 21-11-49 werd aan Sardine een brief geschreven,
CH/49/262(73104) , waarin hem het verschil werd uiteengezet
tassen het Comité voor Opreedende Trede en het O.^.

25-11-49.
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Secretariaat: P. Smulders, Vrolifcstraat 313" Amsterdam
penningm,:
B. Augustin, Falckstraat 1 '' Amsterdam
Bijdragen : gemeentegiro A 2775 t.ja.v. Augustin
postgiro 289711 t.n.v. Laathorst, Amsterdam
Ia navolgend materiaal wordt door de inleiders het probleem dat door
hen op het congres behandeld zal worden in grote lijnen gesteld, zodat eenieder zich kan oriënteren en voorbereiden op de besprekingen
welke op 12 en 13 November zullen plaats vinden.
De volgende inleidingen zullen op het congres worden gehouden:
"Onderwijs en Vrede en de verantwoordelijkeheid van hen die onderwijs geven" door Prof.Dr. M. Minnaert, hoogleraar te Utrecht.
"De roeping van Nederland als cultuurstaat"
door Dr. C.P.&unning, rector Amsterdams Lyceum
"Oorlogsvoorbereiding als belemmering voor het onderwijs"
door Dr. J.Engels, leraar HBS te &roningen.
"Intellectuele, morele en sociale opvoeding als weg tot vrede"
door Drs H.J. Jordan, rector Montessori-lyceum te De Bilt.
Prof.Dr. M. Minnaert
Algemene inlëlditïgT
Omstandigheden van het congres: Twee wereldoorlogen: de atoombom en
andere nieuwe wapenen. De wereld sedert enkele jaren verdeeld in
twee kampen, toenemende ophitsing.
Daartegenover stelt dit congres de krachten van opvoeding en onderwijs. Om ons niet te verliezen in algemeenheden dienen we ons te
concentreren op dit specifieke onderwerp, ook al weten we dat het aan
alle kanten verband houdt met de oorlog en vrede in het algemeen.
We zullen ons dus afvragen:
1, In hoeverre kan het onderwijs er toe bijdragen de oorlog te bestrijden en de vrede te bevorderen?
2. In hoeverre belemmeren oorlog en oorlogsvoorbereiding de ontwikkeling van het onderwijs?
We staan verenigd als mensen, niet als'vertegenwoordigers van een geloof of partij; we zijn overtuigd dat de vredesbeweging niet door een
bepaalde groep in beslag moet worden genomen.
We weten dat oorlogen niet als natuurrampen ontstaan maar door de
schuld der mensen en dat ze dus kunnen worden verhinderd.
De grondslag van dit congres is onze vredeswil en oorlogsafschuw;
deze gevoelens te versterken is zeer belangrijk. Daarenboven kunnen
we een vaste basis aangeven voor ons vredesstreven. Bijvoorbeeld door
de volgende stellingen:
a. Verschillende sociale stelsels kunnen naast elkaar op de wereld
in vrede bestaan.
b. De Verenigde Naties vormen de grondslag voor de samenwerking tussen
de volkeren en moeten versterkt worden.
c. Bij wereldconflicten is het nodig de uiteenzetting van de twee
standpunten te vernemen in de originele tekst. Men trachte oprecht
naar objectieve beoordeling en prate niet a-priori de handelingen
van het eigen land goed.
d. Men hoede zich voor de ophitsing die vooral via de pers in oritieke
omstandigheden de oorlog zoveel dichter bij kan brengen maar die
hem reeds in vredestijd ongemerkt voorbereidt.
e. Goedheid., mensenliefde en vrijheid behouden onder alle omstandigheden hun hoge waarde.
f. Indien er een tegenstelling ontstaat tussen het belang van het
eigen land en het heil van de mensheid, dan dient het heil van de
mensheid de doorslag te 'geven.
Soms hoort men de vrees uitspreken dat de vredesbeweging ons weerloos
maakt tegenover een aanvaller. Dit was het argument der militairisten.
Hiertegenover: Veiligheid is niet te bereiken door bewapeningswedloop
maar door internationale overeenkomsten. Taak van Nederland: Op de
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eerste dag bespreken, we de doelstellingen; op de tweede dag de middelen om die te verwezenlijken. Bij al onze discussies zullen we alle
sentimenteel gedoe vermijden en trachten met wetenschappelijke heldere
blik de vraagstukken te bestuderen. Dit is echter niet voldoende. Br
dient van het congres ook de bezieling uit te gaan, voortkomende uit
hetgeen de achtergrond vormt van al onze besprekingen: de liefde tot
de mensheid,
2 . De Universiteit tegenover het probleem van oorlog en vrede .
De student moet zijn volle verantwoordelijkheid tegenover de maatschap
pij leren begrijpen. V/ie een wetenschappelijk werkstuk aflevert moet
zich ook afvragen wat er verder met zijn werk gebeuren zal, Al te dikwijls beschouwt men in de laboratoria slechts de wetenschappe lijkte chnische zijde.
De wetenschap dient zich ook actief in dienst van de vrede te stellen.
Zij geve een duidelijk beeld van de rampen die een moderne oorlog veroorzaakt, direct en indirect.
Zij zoeke de oorzaken van de oorlog (politieke, economische, psychologische ) .
Zij analysere c±itie,ch de techniek van berichtgeving en propaganda.
Zij ontwerpe middelen om de vrede op te bouwen.
Hiervoor: een leerstoel voor vredeswetenschap, in het bijzonder aan de
politieke faculteiten te Amsterdam en Nijmegen. En een vredeswetenschappelijk instituut. Daarnaast wekke de universiteit algemene belang
stelling voor dit grote probleem door middel van een Studium G-enerale.
Onderwijs in de geschiedenis.
Al te lang heeft men te veel van de oorlogen verteld, te weinig van
economische en culturele factoren. Er is reeds veel ten goede veranderd en vermoedelijk is de toestand nog lang niet overal bevredigend.
De schoolboeken, het chauvinisme! Hoe moet de leraar staan tegenover
de oorlogshelden, dapperheid, vaderlandsliefde? Totale verandering
van de oorlog in de 20e eeuw. Het onderwijs in de moderne letteren kan
de visie van de kunstenaar geven op de problemen oorlog en vrede.
Hog belangrijker is de algemene geest van de school: ouderavonden,
feestjes, uitstapjes, toespraken, gesprekken van onderwijzer of leraar
over algemene onderwerpen.
Het is nodig om de herinnering aan de laatste oorlog steeds levendig
te houden. Daarbij vermijde men haat tegen bepaalde volkeren op te
wekken; alleen afschuw van de oorlog en de geweldmoraal.
Hier bespreken wij ook de kwestie van de lezingen over de militaire
loopbaan zoals die op een aantal middelbare scholen gehouden zijn.
Aan gymnasia leest men vpor de klassieke taal hoofdzakelijk oorlogshistorici (Caesar, Livius, Xenophon, enz.) Aldus wordt de oorlog versierd, met een aureool.
4 » De vre desmentaliteit bij het lager en middelbaar onderwijs .
Behandeld worde de vredesbeweging door de eeuwen heen in al haar vormen,
De geweldloosheid, de organisatie van de vrede (internationaal recht,
Rode Kruis, Verenigde Naties): De internationale samenwerking der volkeren (voeding, economie, gezondheidszorg, wetenschap). Toekomstmogelijkheden . Wellicht kan dergelijk onderwijs gegeven worden door
leraren, gevormd aan het vredeswetenschappelijk instituut.
De algemene vredesgeest op de school: zie hoger.
Critische geest aanmoedigen. Schoolconflicten oplossen door overleg.
Dit is echter onvoldoende als men de leerling er niet toe brengt deze
critische geest of verzoeningsgezindheid op het vraagstuk van de oorlog toe te passen. Een mathematicus is niet immuun tegen oorlogspropaganda. Het is van groot belang dat de vraagstukken van oorlog en
vredeop de kweekscholen worden besproken. Ook is hier een taak voor
de volkshogescholen en universiteiten.
5 • Schade die de oorlogsvoorbereiding en de oorlog aan het onderwijs
berokkenen.
Schatting van de uitgaven voor defensie vredestijd. Schade voor de
productie ten gevolge van het oproepen der jonge mensen voor een lange
diensttijd.

-3Ter vergelijking grote noden en tekorten bij het onderwijs.
Psychologische gevolgen van de onderbreking der studie en der opleiding, voor de militaire dienst.
Gevolgen van een oorlog voor het onderwijs.
Verbreking van de internationale samenwerking en de gevolgen daarvan voor de wetenschap. Vernietigen van scholen en laboratoria.
Wat komt er terecht van een oorlogsgeneratie?
Vernietiging van cultuurwaarden. Zedelijke verwildering.
Stellingen aangaande onderwijs en vrede.
De oorlog behoort tot de foutieve, namelijk mensonwaardige middelen
om internationale problemen op te lossen. Buitendien brengen zie
niet meer dan een schijnoplossing tot stand.
De toestand die we tegenwoordig vrede noemen is geen ware vrede,
doch een tijdelijke afwezigheid van oorlog, die benut wordt om zich
op een volgende oorlog voor te bereiden.
De oorlog is niet een kwaal der mensheid, doch een symptoom van
een ziekelijke geestestoestand van mensen en volkeren.
Door de oorlog te weren doet men niet meer dan een ziektesymptoom
onderdrukken. Zolang de ziekte niet werkelijk geheeld is, zullen
er oorlogen blijven. Of zal men andere mensonwaardige middelen vinden om anderen zijn macht en wil op te leggen en zal iedere vrede
een gewapende vrede zijn.
Ongeacht de persoonlijke moraal van het individu is de oorlog mogelijk omdat men een appel kan doen op lagere aandriften en de angst,
waardoor de mens zich laat verbeiden dingen te doen die hij in zijn
persoonlijk leven nimmer zou overwegen.
Bij enkele personen kan de wil tot oorlog leven omdat zij geen andere op rede gebaseerde mogelijkheid zien de internationale of interne
problemen op te lossen. Wanneer de menigte niet tot een oorlog bereid is, beginnen zulke diplomaten niets. Zij weten echter hoe zij
een beroep kunnen doen op aandriften en instincten die sterker spreken dan de moraalwen de rede.
Het toepassen van oorlog of andere machtsmiddelen zal niet meer
mogelijk zijn indien rede en moraal dermate ontwikkeld worden dat
zij onze affecten weten in toom te houden. Dit is op de duur alleen
mogelijk indien ook opvoeding en onderwijs geheel op deze taak gericht worden.
Zonder te zeggen dat opvoeding tot vrede de enige weg is die we
dienen-te bewandelen, meen ik dat alle pogingen, hoe waardevol ook,
effectloos blijven indien niet de basis, onze methode van opvoeding
en onderwijs, radicaal wordt gewijzigd en in dienst van dit probleem
wordt gesteld.
Moge de machtsdrift in de mens een reële factor zijn van zijn
psyche, de overdreven machtszucht is een resultaat van verkeerde
opvoeding. Deze zucht naar macht wordt in de eerste levensjaren
reeds ontwikkeld wanneer de volwassene geen rekening houdt met de
fechten van het kind (Montessori) en het voortdurend zijn onmacht
laten voelen door hem zijn wil op te leggen. Daar iedere volwassene
het product is van de- arbeid van het kind (Montessori) wordt op
deze weg een onuitroeibare grondslag gelegd tot machtszucht.
De zucht naar macht drukt zich onder meer uit in overdreven bezitzucht, want bezit is macht (een ervaring die het jonge kind reeds
opdoet) en daarmee ontwikkelt zich de angst (voor verlies van bezit,
verlies van macht) waarmee de belangrijkste klankbodem voor.oorlogsophitsers is geschapen, want de wezenlijke oorzaken van oorlogen:
overbevolking, gebrek aan voedsel of bestaansmogelijkheid heden
spreekt niet in voldoende sterke mate tot het affect van de massa.
De langzame vergiftiging tot een oorlogspsychose ontstaat door:
a. het accentueren van misverstanden en psychologische verschillen
in volksaard (De_ Duitser is zna of so, de Belg doet dit en dat,
enz.)
b. een appèl op de .machtslust (Jullie zult na de oorlog allemaal
rijk worden) of de angst (als wij hen niet aanvallen zullen zij
ons vernietigen)
c. Het op staatsgezag verkrachten der tot dusver gehandhaafde normen (doden wordt ineens burgerplicht; was Recht ist bestimmen
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d. De toepassing van leuzen die op critiekloze mensen als massasuggesties werken.
Het gaat hier om sublimering van enorme krachten, v/ier intensiteit
wij nimmer mogen onderschatten. De machtsfactor bepaalt nog de samenwerking ven mensen onderling en volkeren.
Maar individuen vormen de gemeenschap. Moreel aterke mensen vormen
een weerstandskrachtige maatschappij.
Opvoeding en onderwijs dienen derhalve ervoor zorg te dragen dat:
a. een normale ontwikkeling van het kind mogelijk is, zodat de
ziekelijke machtsbehoefte (een typische deviatie van de menselijke
ziel) zich niet ontwikkelt.
b. De jonge mens van jongs af aan' in een sociaal milieu van leeftijdgenoten wordt gebracht, waardoor begrip van offervaardigheid
en naastenliefde zich in de pr act ijk (dus niet alleen theoretisch)
kan ontwikkelen e» dat de moraal eveneens in de eigen samenleving
met jongeren haar ware inhoud krijgt,
c. Eveneens door de vorming van een jeugdgemeenschap de jonge mensen
in staat gesteld worden hun sociale problemen op menswaardige
wijze op te lossen .
d. De leerlingen door een psychologisch verantwoorde wijze van
onderwijs leren critisch te staan tegenover de feiten, zelf te
leren oordelen, zich een eigen waardeoordeel te vormen,~~in plaats
van zich slaafs te leren voegen naar de meningen van volwassenen
die het leiden, en blindelings te gehoorzamen. Aangepast aan de
hoogste menselijke normen van zedelijkheid zullen zij alweer in
de practijk en niet door getheoretiseer moeten leren zelfverantwoordelijk te worden en de stem van hun eigen geweten onder alle
voorwaarden te volgen.
e. Het verbalisme uit het onderwijs geweerd wordt zodat jonge mensen
leren denken in zuivere begrippen, niet symplistiseh en het gevoelselement - hoe belangrijk ook - van de rede leren onderscheiden. Zo zullen zij minder ontvankelijk zijn voor leuzen die aan
het effect appelleren en de schijn- en drogredenen waarmee men
b.v. ingrijpende meningsverschillen wil opdringen leren doorzien
en van de hand te wijzen.
De hierboven aangegeven weg is een lange weg van evolutie. Dat wij
er het resultaat niet van zullen zien mag ons niet verhinderen er
al onze kracht aan te wijden. Ten slotte zijn wij ook maar een schakel in de ketting der eeuwigheid. Ik geef toe dat de aangewezen weg
een indirecte is, dat alles v/at langs directe weg gedaan kan worden
om oorlog te vermijden of te voorkomen (hetgeen nog geen vrede stichten is)gedaan moet worden, maar een lapmiddel zal blijven zolang
niet tevens de andere, de diepere weg wordt bewandeld.
Wel moet ik met klem waarschuwen tegen _die vormen van vredesbeweging,
waarbij andere personen of groepen van personen worden bestreden en
nog wel meestal met dezelfde middelen als die ik hierboven als mensonwaardig kwalificeerde.
Actie wekt reactie, negatieve middelen roepen op tot verweer. De weg
tot ware vrede is een positieve opbouw die niet bereikt wordt door
onderdrukking van het verkeerde, maar door'op de duur menselijke
reden en het menselijk geweten te deen zegevieren. Wie nog niet begrepen heeft dat de oorlog zijn wortel heeft in het gezin, waarmen
slechts door voortdurende ruzies de problemen van samenleving tracht
op te lossen, of idem in zijn werkkring (kantoor, fabriek etc.) die
beginne zijn werk voor de vrede bij zich zelf.
Dr.r J» .Engela.
1. De oorlogsvoorbereiding is een belemmering voor het onderwijs.
a. officiële cijfers en gegevens
b. Latente oorlogsvoorbereiding bij het onderwijs
2. Strijd tegen de oorlogsvoorbereiding, vóór de vrede, behalve een
goed op zich, dus van het grootste belang voor het onderwijs.
3. In de huidige wereldsituatie kan de oorlog worden voorkomen;
op voorwaarde dat alle voorstanders van de vrede zich actief inzetten. Het wegnemen van de beïnvloeding van de jeugd in oorlogszuchtige geest is een belangrijke bijdrage voor,de vrede.
4. De oorlog is geen buiten de macht der mensen vallende natuurramp.

-5Naar mijn mening is de oorlog een. verschijnsel veroorzaakt door
bepaalde maatschappelijke factoren.
5. De oprechte voorstanders van de vrede verschillen van mening
over de diepere oorzaken van de oorlog. Een aantal is voorstander
van de vrede op religieuze, een ander op ethische of pascifistiscte
grondslag; weer anderen op materialistische grondslag.
6.-Ieder dezer groepen is echter afzonderlijk niet in staat de oorlog
tegen te houden.
7. Dit kan slechts geschieden door verenigd voor de vrede te strijden
zonder verdoezeling van en met .eerbiediging van ieders wereldbeschouwing, Dit:figeldt in het bijzonder voor het onderwijs.
Dr. G.P. G-unning.
Wil dit congres tot iets leiden, dan zullen wij verder moeten kijken
dan wat direct voor ons ligt. Moeten ons dan bezinnen op de culturele
taak van Nederland - en dus van de school (vooral middelbare en
hogere) in Nederland. Dit congres mag alleen al geslaagd heten als
het veler ogen opent voor de problemendie hier liggen.
Europa verkeert in een culturele crisis. Dreigt het geloof in zich
zelf te verliezen. Heeft Europa werkelijk afgedaan? Gaat het tussen
Amerika of Rusland?
ïïeen, Europa heeft een eigen taak en eigen roeping. Was steeds de
hoedster van datgene wat het wezen van alle cultuur uitmaakt - iets
wat noch Amerika, noch Husland kunnen bieden. Dat eigene was de
waarde van de persoonlijkheid. Het Christendom heeft in Europa fundamenten waarin dat "eigene" verankerd ligt. Europa moet zich daarvan weer duidelijk bewust worden - de wereld wacht daarop, zowel
Amerika alsook Rusland - en ook het ontwakende Oosten.
In Europa heeft Nederland altijd op zeer bijzondere en eigen wijze
deze grondslag van alle cultuur (het juiste inzicht in de waarde
van de persoonlijkheid) bevorderd. Europa dankt in dit opzicht veel
aan Nederland. Hiet geldt voor ons land een "noblesse oblige".
Juist wij kunnen - en moeten - in de toekomst deze grondslag van
alle cultuur helpen versterken.
In deze tijd wordt door de massa (de horde: zie naar Eusland en naar
Amerika) de persoonlijkheid ondermijnd. De culturele crisis gaat
tussen de "massa" en "persoonlijkheid". De massa doet zich in velerlei vorm voor. Maar een der vreselijkste, meest gevaarlijke vormen
in het huidige militairisme, dat in de laatste decennia juist ook
in de cultuurlanden (onbedoeld vaak en onbewust) zijn vangarmen uitstrekt.
Hiertegen meeten wij in het geweer komen met onze geestelijke wapenen.
Dat is de taak van het onderwijs. Daar worden de geestelijke wapenen
gesmeed en gewet. Wie deze visie heeft begrepen en gegrepen zal bij
het onderwijs de vredesgezindheid aankweken en alles uitbannen wat
maar een raakvlak vertoont met geweld, met oorlog.
Deze vredesgezindheid heeft niets te maken met angst of met lafheid
of met defaitisme. Veeleer precies het omgekeerde. Hier is te vinden
de echte moed, waarvan ook het evangelie getuigt, de levensmoeden
de stexvensmoed, de moed die de mensheid leert inzien waar zij redding tegen de dreigende gevaren die op haar ondergang aansturen, kan
vinden.
Opm, Verb. 19.
Aan elk der deelnemers aan het congres
is een exemplaar van het bovenstaande
toegezonden.
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/brie -eerste bulletinkonden wij U reefis mcdoftolon flat hot Congres Riol
pïcat s vinden op 12. en 13 Novemtoer G. s. in het Minorvc- Paviljoen, Al
i>ert Hahnplontsoon te Amsterdam.
• Hef progreona ia nu ±n gEQte-liJnen.
%at er dagt 12 '-HQy ettber ;
15 uur - Ï7 . iö uur
Inleidingen.
20 uur - 23 utü?
Vaortaottittg
Indien inogol.ijk opening cïisouBsie.
, 13

In iofioro"Ooiamisaio-voïiie£Milöring wortlt $$ti bapficdds laloifUng
c>iasiöord.
•
•
•
.••
1.30 uur - l? uur
CofeüBissie-rapportonj
Kr Kullen vior inleidingen gohoudcn wordsan, t.*, t
"Onöörwije on Vrode «ft do voï'ftnt'Woordelijkheid van fton die
geven".
" '"
poor l"rof. Dr.M.Minnncrt, JaooglOiraar to Utro^ht*
"De roepinö'-vnn Neöerlnnd fisls oujtuurstaat".
Door Dr. C v ï1. gunning, reactor vau het Amstorrinma
"QorlogsvoiMfte&reiding als bolettsiering voor he*t
Boor Dr.J.Sngolst leraar H.B.S. te Groningen.
"ïntolloctüölö. morele en sociale opvoeding nis *oj? tot VJ .
Door Drs. H.^.Jordan, roctor Monteaeori-tycousi te do Bilt,
H-et cpnör^iS^ötvtoriÊirüL K al na 30 Octobor op aanvrr.nc te- vorkrijfcon ^ijn
bi'j hot. socrótariuat onder bijvoeging von ƒ.0.15 p.fött poetssogols. Bon
iedor is dus. in öe fjoleganhoia oei sdch voor to borpiöcn ap do bcaproking oor problomen wolkp aan do órVlc koöczi en nndcro problornon ann
•*
<le ijjrdo to stollon wolko echter toinnen hcvt •rctda-vnn" 4* opro,op blijven,
Diofjcnon flic vr.n buiten Amsterdam -koMon en ^ocn vrionfica of
in do stad ft«bbott wnnr ai j kunncu 'eton on overnachten ^worrlon
dit vóór Zon^ag-.jS^jlovoffibcr op te geven fttxn het socrctr,rirurt.
W i j verdoeken do Ainötordnamaors onder fle bon^rossiston .die icinr.nrV vnn
buiten Aniatordota £!0ftc>3xendc hot con^jrtss gastvrijheid kunnen verlenen,
dit op t o geven p,an hc*ü secretariaat.
Dringend verdoek r.p.n allen die lijsten in hun bcnit hebben om het bcdrnc dat tot nu toe opsehaal4 is op to sturon annj
B.AufvUBrti.n, Palckstrnat l ' ' , .Apstcrdcuaj act vormaldinf; van het lijstnummer.
'''
Mot de lijston kan gewoon verder sowcrkt worden.

Het comité' tot voorbereiding yan een congres over het onderwerp "Onderwijs en Vrefio" acht sich verplicht - in verband met Gen vcrkla-rinc
van het Dagelijks Bestuur van de Partij van do Arbeid, o. a. ondertekend door do-hoer K. Vorrink en Gepubliceerd in "Het Vrije Volk" van
17 Octobcr j.l. - hot volgende onder Uw aandacht te brengen» ,
In de maand Augustus van dit jaar kwam oen caai-fcó tot stand, 'dat hot
initiatief nam tot het organiseren van eön Co^ Grcs "Ondorwi jg-Vrodc"
en dat daartoe in verbinding trad mot verschiïlandfc vooraanstaande
figuren uit de onderwijswereld. Ben door dit eto}üj*Luitgegeven Pproop,
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waarin Betekenis én dool van dit congres, in., grot e lijnen worden geschetst, is dooi1 zeer velen - uit verschillende takkou van ofldorwijs
on van velerlei levensbeschouwing - raet instemming ontvangen,
Deze oproep legde o .-a* de nadruk op de noodzakelijkheid om met all.ony
die bij het onderwijs betrokken zijn, over de problemen van onderwies
en vrede van gedachten te wisselen.
In hét comité hotbon don ook perspnon vnn vcrschilloade politieke on
gods dienstige- overtuiging zitting. Dat twso vnn de «&ƒ coiaitê-lodcn
lid aijn vnn 4c C/f.N. mag nie.t tot do conclusie loiSon, dat het congres; daarmee nan oen bepaalde "politieke po.rtij goboxuiGn wordt, Bven~
min als dat af t o leiden tsoü ssi'jn uit de -aanwezigheid van godsdienstig georiënteerde jongeren-in het comitó.
Het togenfiöel is het geval. Het comité "wenst iedere vorm van partij*'
politiek buiten haar streven te houden.
Het comité gooaft de congrcsplannen gestalte en treft de vor-schillende voorbereidingen in nauw overleg ia et verschillende vooraanstaande
figuren uit fie onderwijswereld, die tot do ruime kring" vaa/adhacrcnt en -b oh oren • Bon eerste grote bespreking had plaats op l© September
j.l. in gebouw Do Kroon tq Amsterdam. Een verslag van, deze bijeenkomst
is door hst coiaité g e-publiceer d i$ het tweede informatie-bulletin.
In do afgelopen weken -hebben verdere besprekiagon plaats 0aho.fi o-ver*
de uitwerking v«H het congroa-materiaal en de te hou^oa t&leidingcn
Uit oen en nnfler kon men slechts de conclusie trokkon, 4ftt de verklaring van het ife<göli;jkg Bestuur van fle partij van de Arfeeid slechts
het f:ovolg kan wijn van aon botreuronswcardig Kisvörstc^nJ "on QOÏX onvoldooncle verdieping in"de opsot van hot congres an <ïo Aooi1 b.Gt comité gopubliceerêö oproep.
Het coiait$ botr^Wt daorom f]eze verklaring en sprookt jrï4 vtons uit, c1dat dc<se uiteenzetting yarhelderenrl sJtvl werken,

hot
(vooraittor)
p. Smul dors (secretaris)
CON&RES

"OI^RWI^ra - VREIÈ".

Als gevolg vnn öe door het tDngclijlcs Bestuur van de Partij van do
Arbeid gopubliccordc waarschuwing, dat ten aanzien van hot op 12 en
13 ïïovowbor a.s. te Amsterdam te houdon congres "Onderwijfe^Vrode" comiauriigtischc invloeden achter de schermen als do woacïilijko drijvondo krachten moeten worden, beschouwd», .achten ondorgotokonclon
gonoocliaarJct t o vorklaren s
Ie. dat Kij bij hun contact met hot, Initiatief-Comitfi «owol
rSïïfendc hun 'werkssaamhedon in verband mot 'do voorbereiding 3«'jï" het
congres niets van <ïoao communistische invloeden hebben Jc.'uanon bcspeuron Eodat nr.fir hun mening vorengenoemd Dagelijks Bc^aur van de Partij
vnn <!e Arbeid uit het feit, dat aan de voorbereiding'van-hot congres
verschillendo porsonen die afwijkend stuan tegor»ovor hot comraunisrac
met enkele communisten somènwerkon, ten onrechte de conclusie trekt,
rlat niet dit congres een "communistische val- wordt opgo»ot" ;
2e, dat het congres geen ander doel heeft^'an ondcrwijömonson Kich te
cföen beginnen op de vraag in hoeverre h-ót noodzakelijk ±s~hot tegenwoordige onderwijs te-herzien of aan *c vullen om het o.&« moor gericht te doen aljn op het aankweken, van vredcsgesindhcid}
3c5. -dat in een voorbereidende con^orentio to Amsterdam op'18 Soptombor
j,l« gchoudcm, personen uit verschillende kringon van hot onderwijs
sjowol als voó de vredesbeweging zich ton aanzien van do op het congres te behandelen onderwerpen hebben uitgespnókenj
4e. dat een kloinorc kring vcji leerkrachten aan de hond van €ozo. uitspraken clo'-op hot congres to behandelen stof nador hooft uitgewerkt;
5o, dat naar hun mening, do voorbereiders van dit congres ssich ter
ro"cht op hot standpunt ïiobbcn gestold niemand (dus ook goon communisten) van .deelnoEting aan -^^ congres to mootcn uitsluiton, daar immers
ook in hot onderwijs cc^munisten werkzan^ %±jn en hot goed is hen in
een gesprek over hot oerwijs te betrokken |
.......
60. dat indien de pu->iic^tic van het Dagelijks Bestuur van-de P.v.d.A,
•tot resultaat KOU h e ^bcn, dat tal van personen die voor het to houden
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congros van voel belang kunnen ssijn, ^ich van - deelneming daaraan-souden onthouden (wat t o-t dusverre golukking niot -i G gebleken) eerst dan
rie mogelijkheid sou kunnen ontstaan, dat hot congres in uifsluitem1.
conmurtistischo hartdon torocht komt;.
2,0* rlnt ssij daarom, óók na de publicatie van ,hgt Dagelijks. Bestuur
van de ï . v . d . A . allo bij het onderwijs bot rokken on 'willen wijzen .op
hun verantwoordelijkheid in desse -on hon dringend opriepen aan cca
goed verloop nnsn dit congres door hun deelneming, to willen aerlewerkcn.
w.g. •

.., v

Dr. C. l.- Gfunnins, Re et ar -A' dam s LyCoura.
Drs, H.«f."JorÖcin, Roct'or• Mont,3Jyc. fte' Bilt,
Dr? J-.-M.E.M.A. ^Zonnenbcrg, don Haas»
Dr. lURooseboou,' DiriRijksmusöuia v.Oor de ^esehiedenis fler' Natuurwet on schappen;» Privaatdocente R.U. to Loiden.

Van ondorstaande personen worden na' .onae vorige publicatie nog bewijzen van. instemming ontvangen»
'•
A; Mispclblöü-Boyer, student
Aiaorsfoort»
Bw. Aniorongon, student
AvBanning, Hoofd 1.0.; Dir.Binnenvaartschool
I";>'.Berlijn'; tekenleraar
If.i-Bóns; onderwijzer
. . ; > . .
Mw.'Dr.G«B. do Boor-Bastort, lerares Vc-ssiuegj
Mw.J.M.Baldal, Montossori-leidster
. . . .-'Amsterdam,"
A'."I;J.Brandobbur, ondorwijf.or
,
\
, AEistordaia;
Amsterdam.TvH.BiJlevcld, ondcrwijKoros
M. de Carpcnticr, Alg.Leidster II
- •- •-.
"
"De"Vonk"
'Aïiatordaü?
Mw.ei.J. ten Cate,
fcontessori-leidstgr
. , !
Aastordativ
A^C.Knooi>-lïoopHans, sttadent
B. "C oh e n , w st u dent
Ansterdaniv
Mw.-Dr.M;J.Froie, Rctrix-GcEi'.-I'yc.voor aciaj.os
/oistordaöï
Dr.AiHou dijk, l err1 ar H.B. S.
AH st o r data ï
A . A . ' d e Jonge, student.
MwïR.Joóston-Chotaien, hoofd Montessori- school,
.Arastordanv
Ds."fr. Kuiper
Aiastordamr
ï?;F.H. I ar et, onderwijzer
"
, .,
F; ïelie, 'bncorwijKcr
Aastorclaor
Acistordan;
G.v.Binden-v,,«U Heuvel, lerares
•- •
Mw.J.\ïïuyfej-e^y hoofd Hontesser-i V.O»-- ;
Hrv;Marlc, student.
' ,
An ster d atv;
Y.v;dv Molen, lorar.r Korv. Kweekschool
Amstcrdaja.'
V'ïVï d.Muy^cnberg-V/illcmse, onderwijBsores
AK ster dam;
C.B."Sanders, student
Anstorclnn1:
Dr. J. Sujr s
Aiiistordaiu;H.J."de-Vries, student.
Ara ster daav
Prof;Dr.ïï.F.Worthoim
AH sterdam ï
Mr ; H'."}'; !•. V.' i c s sing
Amsterdam. MW.-C.J. Wormsor, studente - . •- •
Mw. T. Baanders, lerares I.V.K.N.O.
Baarn . "
3.rof.Dr.H.V.J. Steilwag
Bat hm en. "
H."Muldory arts
Bilthovcnï
lyceum
Dr."
.J. Gunning, Rector
Bil t h oven. '
Drs. H.J. Jacobêy leraar Viskundc
BlocyaCndaal.
Ds. G. Koch. Ned.,Hcrv. Predikant
Dolft.
P; Dooffj student
Dordrecht;
: •; Hendrix, Rector Lyceum
Dordrecht;
E ."E; M cursing, a3?ts
Dordrecht . "
J . V . Vuure
Dr.~F. Boerwinkol, Rector internaat Kerk en Ferelfi
Dwing el o. ~
Chr.' Hollaender, onderwijzer
Eindhoven»
J , C . v . d.H uyssenberg, onderwijzer

•

•>
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W.-J; Simonfi. hoofdredacteur " DE DOM"
Frcdcriksöord,.
H';G. Nieuwstad, leraar M,O,
Gorinchcöï
v
H.-KIouwen, student
Groningen. *
Ds,H.J. de Wijs
- '• „
'
•, Gouda. t
D; Duursma, loraar M.O.
. Groniiigeil*
K; A ndroa, schilder
don Haagï
H." Grelingor, psychiater- ~
den Hnogï
L.H. de Hoor, leraap R.B.S,
,doo Haag;
Dr, J. ter Mouïen,tibliothecaris Vredespalois
den Hang,Nel Oosthout, voordrachts*kunstenares :
don Haag i1
'
J. do Wit,,- oud hoofd 1,0.
den Haag,
Prof .BrïHvJ.ï'os
' '
Mw.BrvM.Av, Thiol. lerares
DrsvS.BjH. do, Vries, leraar Vossius-gyian», AcisterdaraRaarlom, ••
G.^. Hecrikhuisson, onderwijzer
Heeci stede,
Mw.Dr.C.C. ter Htvar. lerares Gymn.
Hengelo .
T.B. Cappen'bore. lerrvar
Hilversun.
Hilversum',"
Hilvorsun,
Drs; M.B. Teipe, lernar H.B7S; en letterkinndige
W.H.-de ïïotte, oud leraar M.O.
Htiiacn. *
A .M.v. Maren, lerares ?(iskunde.
laren»
G, J. Plant ing j tirts
leek. "
Marius Roesaingh,~student
lel den v.
F^-Vfisso, hoofd
Ds;- P;' BI dering

1.0.

MW7 C,r. Bal. lerares
- ~
lir.K.J. Hondiue, Con-rector J.P.Thijsse-lyc,
A'.'JvH. Advocaat, onderwijzer
W,-l-v Boer, hoofd V.O.
S'.lvv. Eenonaam, onderzij K; ere s
J.-w Mal o, student
ïï.v A natel, onderwijzer
Dr. 'AvJ. Goedheer, Utrecht.
J; J;- v. L oef, student
H.B. Ked.Stu( a ..Vor.v. Wereldrechtsorde
Dr. V;. H. C. 'Tonhacff
•
,
B; ïhocnes,, onderwijzeres •"
ïïol-ccrs, lprar.r Lyc
JvC.M. Krui singn , Notnris.
J-; Kloercboason, lerr.r,r"Rijnlands Lyc,
j.. ~Kuylnan,.--larn.ar M.O.
~ Mw.Br.-H.B.C.W.Vermecr, oucl«lorr.rcs Chr.H.B.S.
v/;v.d. Bosch, lcraar~Chr. M. U. L, O»
R. Wichers, dir,G-üB. Kweek school ~
Drs.- H. J. Stutvoet, leraar
J. Rötraans',' onderwijzer U.I-.O.
l rof . Dr . J . Smit

Qogstgeest
Ov erve on'.'
Ovorveen. ~
Rotterdnmï
Rot tor dam1;
Rotterdam.
.Twello."
Utrecht 'i
Utrecht;
Utrecht;
Utrecht. "
Rót'tordr.i3.
VriCKenveca
Wnssoïiaar,

3 et ton ï
Zwolle.
Amsterdaraï
Alkmaar.
Wagoningon,

r-4ö.

p j^

14 November 1949.

Onderwerp:congres "Onderwijs~Vrede"0
G B H E I M.

Verslag van het congres "Onderwijs-Vrede",gehouden op Zaterdag
12 November 1949 en Sondag 13 November 1949 in het Minervapaviljoen te Amsterdam*

O

Op en voor het podium in de zaal waren bloemen aangebrecht.Overigens waren geen versieringen aanwezig.De zaal heeft een capaciteit van ruim 400 personen.Aanwezig waren ruim 300 personen,zowel mannen als vrouwen.Het merendeel der aanwezigen bestond uit
jeugdige personen $ongeveer 75 i*}*Tijdens het congres bleek dat
het merendeel der jeugdigen werd gevormd door leden van de
OoP0SoJ«en leerlingen van middelbare scholen,benevens leerlingen
van kunstnijverheidsscholen e.d».De aanwezige ouderen waren
meest leraren aan deze scholen. ^
Op Zaterdag 12 November 194^ werdeü allereerst van 14,30 tot
15|30 uur verschillende technische ^aken geregeld,bcv.het onderdak bretgen van de personen die van buiten Amsterdam kwamene
Te ongeveer 15,45 werd het eigenlijke congres geopend met een
XJwoord van welkom door de heer LAHKaORST (Hendrik Johannes,geb»
te Amsterdam 18- 4-1914, wonend eTBesT: eva e r s t ra at 141/1 te Amsterdam),die gedurende het congres als algemeen voorzitter fungeerde,
eerste spreker trad op frof«Dr.M.MlKHAERT (M.&.J»,geboren te
Brugge,12-2-1893,wonende:Zonneburg l te Utrecht),met het onderwerp: "Onderwijs en Vrede en de verantwoordelijkheid van hen die
, het onderwijs geven".
Spreker schetste de omstandigheden waaronder dit congres plaats
vond,tussen de dreiging van atoombom en andere nieuwe wapenen
en na twee wereldoorlogen.De toenemende ophitsing en de verdeeldheid van de wereld in twee kampen«Daartegenover wordt ger^
steld de krachten van opvoeding en onderwi jSoG-evraagd wordt: j
In hoeverre kan het onderwijs er toe bijdragen de oorlog te be** i
strijden en de vrede te bevorderen»
In hoeverre belemmeren oorlog en oorlogsvoorbereiding de ontwii-j
keling van het onderwijs.
i;
We staan als mensen en niet als vertegenwoordigers van een bepaalde groep,geloof of partij.
Oorlogen zijn geen natuurrampen en kunnen dus voorkomen worden,.
Belangrijk is de vredeswil en de oorlogsafschuw te versterken.
Spreker propageert de volgende stellingen;
ja.Verschillende sociale stelsels kunnen naast elkaar op de weIreld in vrede bestaan.
'b.De Verenigde Naties vormen de grondslag voor de samenwerking
'tussen de volkeren en moeten versterkt worden<,
'
o«Bij wereldconflicten is het nodig de uiteenzetting van de
twee standpunten te vernemen in de originele tekst:Men tracht*
oprecht naar objectieve beoordeling en prate niet a-priori de
handelingen van het eigen land goed»
hoede zich voor de ophitsing,die vooral vie de pers in

»e».blZ,2»

critieke omstandigheden de oorlog zoveel dichter bij kan brengen,
maar die hem reeds in vredestijd ong^èerkt voorbereide
e*öoedheid, menseliefde en vrijheid bènouden onder alle omstandigheden hun hoge waarde*
Het argument van het militairisme is dat de vredesbeweging ons
weerloos maakt0Maar daartegenover staat dat veiligheid niet bereikt wordt door een bewapeningswedloop.
De universiteit tegenover het probleem oorlog en vrede, De student
moet zijn verantwoordelijkheid begrijpen, zich ook afvragen wat
er met zijn werk gebeurt en niet alleen de wetenschappelijke en
technische zijde beschouwen. De wetenschap moet aich in dienst
van de vrede stellen, Zij zoeke de oorzaken van de oorlog, Zij analisere critisoh de techniek van berichtgeving en propaganda.Een
leerstoel voor vredeswetenschap is nood zake lijk, in het bijzonder
aan de politieke faculteiten te Amsterdam en Nijmegen. En een vrede swe t enschappe lijk instituut,
De oorlogsmentaliteit bij het leger en Middelbaar onderwijs o In
het geschiedenisonderwi js wordt al te lang te veel over oorlog
verteld en te weinig over economie en cultuur .De schoolboeken
zijn chauvinistisch.De algemene geest van de school moet verande**r
ren en de middelen zijn; ouderavonden, uitstapjes, toespraken en
gesprekken van leraren over algemene onderwerpen, De herinnering
aan de laatste oorlog worde levendig gehouden en men hoede zich
voor fulmineren tegen bepaalde volken. Men kweke afschuw voor
oorlog en geweld, De lezingen over de militaire loopbaan, zoals die
op enkele middelbare scholen gehouden zijn, zijn af te keuren,,
Ook de verheerlijking van oorlogshistorioi (Caesar, Li vius,Xenophoj;
enz,) is af te keuren,
De vredesmentaliteit bij lager en middelbaar onderwi jSoSpreker
behandelt de vredesbev/eging door de eeuwen»De geweldloosheid,
de organisaties van de xar geweldloosheid (internationaal recht,
Hode krÉis $ Verenigde Naties) ;de internationale samenwerking
( voeding, economie, gezondheidszorg, wetenschap) ,De critische geest
moet aangemoedigd word en „O ver leg in alles.
De schade die de oorlogsvoorbereiding en de oorlog aan het onderwijs berokkenen, Spreker vergelijkt de militaire uitgaven bij
de tekorten bij het onderwijs en de schade aan de productie door
de dienstplicht enz «De Psychologische gevolgen van de studieonderbreking, Spreker schetst de gevolgen van het verbreken der internationale samenwerking, de vernietiging, van scholen en laboratoria, van cultuurwaarden, spreekt over de zedelijke verwildering
en vraagt v/at er terecht komt van de oorlogsgeneratie,
{ De tweede spreker Drs. H, JoJOHDAN, rector Montessorilyceum te De
Bildt, spreekt overw Int elle c tueleTmor e Ie en sociale opvoeding als
weg tot vrede $
Spreker betoogt dat de oorlog behoort tot de foutieve mensonwaardige middelen om een internationaal probleem op te lossen, terwijl
het meestal slechts een schijnoplossing biedt. Wat wij vrede noemen is geen vrede doch een passieve oorlog welke voor voorbereiding gebruikt wordt. Oorlog is geen kwaal der mensheid doch een
symptoom van een ziekelijke geestestoestand van mensen en volken<>
Zolang deze ziekte niet geheeld is zal er oorlog zijn «Ongeacht
de persoonlijke moraal van het individu is de oorlog mogelijk
door een appèl op lagere instincten en angst, Ook komt het voor
o ,o 5 oo o

dat de wil tot oorlog ontstaat doordal men geen andere mogelijkheid aiet de internationale of interpé problemen op andere wijze
op te lossen.Wanneer echter de menig%e niet tot oorlog bereid is
beginnen zulke diplomatea niets.Zij weten echter hoe ai j een be»^
roep kunnen doen op aandriften en instincten die sterker spreken
dan rede en moraal«Daarora moeten rede en moraal ontwikkeld worden.Dit is alleen mogelijk indien opvoeding en onderwijs ook
hierop gericht is.De methode van opvoeding en onderwijs moet derhalve radioaal worden gewijzigd en in dienst van dit probleem
worden gesteld«De overdreven machtszucht is een resultaat van verkeerde opvoeding*Deze machtszucht wordt reeds in de eerste levensjaren ontwikkeld als men geen rekening houdt met de rechten van
het kind en het zijn wil oplegt#Daar iedere volwassene het product is van de arbeid van het kind (Montessori),wordt op deze
weg een onuitroeibare grondslag gelegd tot machtszucht,welke zich
uitdrukt in bezitzucht«Verlies van bezit (is macht) is een belang*
rijke klankbodem voor oorlogsophitsers0
De langzame vergiftiging tot een oorlogspsychose ontstaat door;
a«Het accentaeren van misverstanden en psychologische verschillen in volksaard*
b«.len appèl op nacht s laat en angst*
c*Qp staatsgezag verkrachten van bestaande normen<,
d«iet toepassen van leasen*
Het gaat hier om enorme kracht en „Haar individuen vormen de gemeenschap en moreel sterke mensen vormen een weerstandkrachtige
maatschappij«Opvoeding en onderwijs moeten dus zorgen;dafe:
a«een normale ontwikkeling van het kind mogelijk is„
b e de mens van jongs af in een sociaal milieu van leeftijésgenoten wordt gebracht (begrip voor offervaardigheid en naastenliefde)
c «door jeAgdgemeenschappen de jongen mensen in staat worden gesteld hun sociale problemen op menswaardige wijze op te Iossen0
d.de leerlingen door een psychologisch/ verantwoorde wijze van onc
derwijs leren critisch te staan tegenover de feiten,aelf te leren
oordelen,zich een eigen waarde-oordeel te vormen»
e*het verbalisme uit het onderwijs geweerd wordtoLeren denken in
heldere en zuivere begrippen,
De aangegeven weg is een lange weg van evolutie.Wij zullen de resultaten niet meer zien want wij zijn maar een schakel in de ketting der eeuwigheid.Deze weg is indirect,waarnaast ook direct
gewerkt moet worden ter voorkoming van oorlog.
Spreker waarschuwt tegen die vormen van vréciesbev/eging die andere
personen of groepen van personen bestrijdt,zelfs soms met mensonwaardige middelen„Actie wekt reactie^negatieve middelen wekken
verweer.Wie nog niet begrepen heeft dat de oorlog zijn wortel
heeft in het gezin,waar men slechts door voortdurende ruzies de
problemen van samenleving tracht op te lossen of idem in zijn
werkkring,die beginne zijn werk voor de vrede bij zichzelfo
De derde spreker Dr.J«ENGELS (Joseph,geboren te Rotterdam, 27-121909,wonend e;Peizerweg te Groningen),vatte zijn rede in een zevental punten samen tow*,:
l«>De oorlogsvoorbereiding is een belemmering voor het onderwijs.
Geeft officiële cijfers en gegevens en bespreekt de latente
oorlogsvoorbereiding bij het onderwijs,,
2„Strijd tegen de oorlogsvoorbereiding,vjjór de vrede,behalve een
goed op zich,dus van het grootste belang voor het onderwijs.
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3,In de huidige wereldsituatie kan. de/oorlog worden voorkomen,
op voorwaarde dat alle voorstanders ^i6n de vrede zioh actief
inzetten,Het wegnemen van de beinvlfiding van de jeugd in oorlogszuchtige geest,is een belangrijke bijdrage voor de vrede.
4«De oorlog is geen buiten de macht der mensen vallende natuurrampjaar zijn mening is de oorlog een verschijnsel veroorzaakt
door bepaalde maatscSapppelijke factoren»
5«J>e oprechte voorstanders van de vrede verschillen van mening
over de diepere oorzaken van de oorlog»Een aantal ia voorstander van de Trede op religieuze,een ander op ethische of pacifistische gron**»8lag;weer anderen op materialistische grondslag»
6*leder dezer groepen is echter afzonderlijk niet in staat de
oorlog tegen te hoaden*
7*Dit kan slechts geschieden door verenigd voor de Vrede te
ijveren,zonder verdoezeling van en met eerbiediging van ieders
wereldbeschouwing»Dit geldt in het bijzonder voor het onderwijs»
De vierde spreker Dr.O.P»jTOPfJCKS (Christiaan Pieter, geboren te
trecht,12^10«1886|Wonende7Tal!errusplein 13 huis te Amsterdam)
sprak over "De roeping van.Iederland als caltuurstaat"«
Spreker betoogde,dat,wil dit congres tot iets leiden,wij dan
verder moeten zien dan hetgeen direct voor ons ligt«We moeten
ons dan bezinnen op de culturele taak van Nederland en dus van
de school in Nederland,vooral de middelbare en lagere schoolc
Europa verkeert in een culturele crisis en dreigt het geloof in
zichzelf te verliezen*De vraag is of Europa werkelijk heeft afgedaan en het alleen maar gaat tussen Amerika of Rusland«Naar
sprekers mening heeft Europa nog wel degelijk een eigen roepingo
Zij was steeds de hoedster van het wezen der cultuur en hierop
kunnen noch Amerika,noch Susland bogen*Het Christendom heeft in
Europa fundamenten waarin het eigene van de waarde van de persoonlijkheid verankert ligt«Zelfs het ontwakende verre oosten
v/acht er op dat Europa zich dit weer bewust wordt»
In Europa heeft Nederland altijd op zeer bijzondere en eigene
wijze deze grondslag van alle cultuu* (het juiste inzicht in de
waarde van de persoonlijkheid) bevorderd«Europa dankt in deze
veel aan Nederland.Dit legt ons verplichtingen op»Juist wij
kunnen en moeten in de toekomst deze grondslag varalle cultuur
helpen versterken»
In deze tijd wordt door de massa (de horde:zie Amerika en Rusland)de persoonlijkheid ondermijnd*De culturele crisis gaat
tussen "massa" en "persoonlijkheid".Een'der meest vreselijke en
gevaarlijke vormen.waarin zich de massa voordoet is het militairisme dat juist in de laatste decennia juist in de cultuurlanden
aijn vangarmen uitstrekt«Hiertegen moeten wij met geestelijke
wapenen in het geweer komen„Dit is de taak van het onderwijs»
Daar worden de geestelijke wapenen gevormd„Wie dit begrijpt zal
bij het onderwijs de vredesgedachte aankweken en uitbannen wat
naar geweld en oorlog zweemto
De vredesgezindheid heeft niets te maken met angst of lafheid*
of defaitisme,Veeleer het omgekeerde*Hier is te vinden de echte
moed|Waarvan ook het evangelie getuigt,de levensmoed en de stervensmoed, de moed die de mensheid leert inzien waar zij redding
tegen de dreigende gevaren,die op haar ondergang aansturen,kan
vinden»
Te ongeveer 22,- uur werd de zitting verdaagd*
O » O tij » O O
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Opmerkelijk was het grote verschil J» opvatting tussen de inleiders Minnaee-rt ©n-Q-onning*®© eer^e 1röca propageerde de stelling datjwanneer er te^easteiliag ontstaat tussen het belang
van de massa en de enkeling?de massa voorgaat „Bi j verschil
tassen de Xxx belaagea vaa het eigen land en het heil der mensheii.feeslist het heil van de mensheid»|te laatste spreker pleitte sterk voor de belangen der persoonlijkheid en vreesde juist
het ondergaan vaa de persoonlijkheid in de massSoHij legde in
zijn red© zelfs «en bepaald ©hairvinisaie aan de dag*
Op 13 November 194® was het oomgref in vier commiaaievergaderiag
ea bijeen ter bespreking v»* de be§andeldé onderwerpen ©a het
op stellen v*n de t« trökkea ^oncltisies*Jogingen zijn in het
werk gesteld gegevens over deze bijeenkomsten te verkrijgen*
Aangezien deze commissievergaderingen langer daarden dan geprojecteerd was werd h/et a^afiaafaiatir vaa de middagbijeeakoaist
oorspronkelijk bepaald op Xj aar-,verschoven naar 14 uur f
Dientengevolge., waf het oageveer 14$ 3$ UUT toen de algemeen voor«
zitter de . mild:aifeiji©enJtoöls:tj,»elk« voor een ieder vrij
11 jk
werd in deselfde lokaliteit als op 12 November 1949
terwijl ongeveer hetzelfde aantal mènsea aanwezig waren^Onder
de aanwezige» bevoadea zich een tweetal militairen in uniforme
Ook werden oader de aanwezigen opgemerkt de bekende communisten^
" teseph van 31

Be voorzitter bood in de opening z i j n excuus aam voor het te
late beginnen en deelde «ede dat er in de seetievergaderingen
conclusies waren getrokken welke de grondslag zouden vormen
voor het verdere werk*Pogingen ssoaden worden ondernomen om de*
ze ooiiclasie; gedrakt te krijgea ter verspreiding,»
Tervolgens werden de vier reeksen van conolasies voorgelezen*
De QQHclasie naar aanleiding van de rede van den heer Minnaert
y perd«fet voorgelezen door waarschijnlijk;D2r»BAlEliFïS (Jan,geboren
f
gö-^-^l^löjWtmemdeiYan der Aarstraat 104 te ^s &rav«nhage) terwijl di© op d© rede van de heer Sa<aing» e venals die van de heren
Jordan en Engels,door hen zelf werden voorgelezen*
Deze conclusie» werden aeer vlug voorgelezen«Zij kwamen in grote trekken overeen met eea coaetfetisering vaa de redevoeringen,,
Zij ademden alle^ sterk een anti-militairistieohe geest»veroordeelden elke militaire aetie ( met aaae in Indonesië.Keurden «f
de militaire isalngea ap de sohele^ en deden vrageas welke Ie*
gingen de He gering op de scholen liet houden om de beroepen
"leraar* em "tft^pleegster* aan %e %«velea,daar hieraat töeii ook
een zo ontstellead tekort-was.2ij betoogden dat de oorlog aaa
de jeogd het veztrouwea om^aeent^liet dit vertröuwea verliefit
het ook de belangstelling.!)© jeagd meet zioh niet laten aaesIepen door defltitiaaeoZij heeft recht op vrede en menselijke waardigheidoAls enkele stem werd gehoord dat de oorlog een gevolg
ini van het kapitalistisch stelsel doca,werd er bij geae^d f deze
« « a6 o• o
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eventuele verschillen in opvatting/sluiten de samen?/erking in
het onderwijs niet uit f Geweaen welp op do fouten in de leerboeken welke bijna allen een chauvinistische en oorlogszucfetige geest ademden.De tegenwoordige vorm van onderwijs liet geen
vorming van persoonlijkheid toe en daarom is vernieuwing noodaakelijk*0nderwijsvernieuwing kost echter veel geld en daarom
zal men de moed moeten hebben de consequenties te aanvaarden
en ook de politiek te veranderen.Het wegvallen van de grote
legers geeft geld voor het onderwijs. Vredesdagen op scholen
en dergelijke werden warm aanbevolen*
De heer Gunning legde nog eens de nadruk op het feit dat hij
van mening was dat in Indonesië1 een cultuurhonger bestond, terwijl men in Nederland juiat een cultuurverzadiging zagoHij wees
nog bijzonder op het feit dat het voor minvermogenden zo moeilijk was het onderwijs aan kunstscholen te volgen*
Na deze voorlezingen gaven aioh nog 25 personen op om nog het
woord te voeren. In verband met de tijd werd aan elk 2 minuten
toegestaan, waarbij bepaald werd dat geen vragen beantwoord
zouden worden en geen moties e*d «voorgesteld mochten word en 0
y.Aan deze 2. g. vrije discussie, namen onder meer deel:Dr 0 JoM«EoMo
A l AoZONNSHBERgj (geboren te Rotterdam, 16-4-07 en wonende te *s Gr a
J i venhage ; tW+gl^IIilEWBEHG» voornoemfl, Wout er GOjRTZAKi (geboren te
••#"-"*'* Amsterdam, zW^iSTiJl * woneade : Charlot te de Bourbons t raat 18 huis
w i t e Amsterdam) en_Miohiel Adriaan TRAPMAN j (geboren Eotterdaai|10/\ 1-1904, weneade :£inderdi jtstraat 112/111 te Amsterdam)»
Trapman b.v„bepleitte centrumvorming op scholen, zoals dat ook
reeds in openbare bedrijven en in fabrieken plaatsvindt. Klinkenberg bepleitte samenwerking tassen de vredesbeweging en de
arbeidersbeweging) t as s en intellectuelen en arbeid er s. G-e sproken
werd verder over socialisme en socialisatie. Over de invoeringsmoge lijkheid van het Esperanto .Teel jongeren, kennelijk leden
van de 0»3?«S*J«legden "getuigenis" af van hun werken op de
scholen*

De voorzitter dankte tot slot allen die aan het welslagen van
dit congres hadden medegewerkt .Betoogde dat samenwerking gebod on v/ as, ook b0v0met de Hoorns-Katholieke^. Niet hetgeen ons
scheidt, maar hetgeen ons bindt moet ons verenigen, zegt hijoHij
dankt voor 4« eensgezindheid bij een zo heterogeen gezelschap
en waarschwrt voor overdreven optimisme ,Hi j sluit met de belofte van onafgebroken ao^iTiteit voor het grote doel "Vrede"0
Te 17, -uur ging het congres uiteen«Het geheel kenmerkte zich
door een goede stemming en een typische 0«P0S.Jome*taliteit,
waartegen de waardige figuren van de inleiders en sommige aanwezigen een schrille tegenstelling vormden. Opmerkelijk was dat
het woord "communist "zo weggewerkt werd en de tegenstellingen
"Amerika-Hasland" en~ "Kapitalisme en volksrepubliek" niet ge«noeiad werd en, behoudens door een der inleiders «Bi t alles gaf op
de buitenstaander sterk de indruk van de "passie" van de beken5« Ï2S±-________,.r- ft -^.^.^_^..„ _
-^,— ;___ ^ : - , _ , einde,
Mede ver z . aan TH .Ü7AM .
G*-9o
,»(
I«D. s {R f dam,Haag, Haarlem,
.Utrecht en Groningen,,
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Het onderwerp was: "Het Cosmopolitisme". Ge r rit Karmaan begon
hierover te praten door te zeggen, dat kapitalisten elkaar onder ling fel bestrijden, want iedere kapitalist streeft naar
rijkdom voor zich aelf. Dit brengt onvermijdelijk mede, dat de
kapitalisten verdeeld kunnen worden in twee groepen, en wel:
1. De imperialisten, die streven naar hoge invoerrechten, dus
proberen concurrentie van buiten af te weren en die dus het
nationalisme bevorderen;
2. De cosmopolitisten, die het loodje gelegd hebben t. o. v. de
nationalisten; zij willen juist de tolmuren slechten om op
de buitenlandse markten te kunnen komen.
Nederland met zijn kleine lÉwEL-lustie is een cosmopolitische
staat. Imperialistische staten zijn: U. S. A., Engeland, Duitsland, Japan, Italië* en Frankrijk. Zij pogen voortdurend invloedsferen te bemachtigen. Een andere uiting van nationalisme is
cultuurpessimisme, dus de mening dat de cultuur op zijn hoogste
punt staat en dat het verder geen zin heeft, naar andere vormen
te zoeken. Een typische vertegenwoordiger van het cultuurpessimisme is Spengler met zijn "ÏÏntergang des Abendlandes". De 2e
Wereldoorlog eindigde met de ondergang van drie imperialistische
landen, t.n. Frankrijk, Engeland en Duitsland. Imerika propageert nu in Europa het cosmopolitisme en wel in de vorm van
wereldfederalisme. Ghurchill is een trouwe knecht van Amerika.
Het streven naar wereldfederalisme is alleen het streven van
Amerika om Europa vast in handen te krijgen. Nationalisme wordt
alleen binnen de grenzen van Amerika gepropageerd en boeken die
hierover geschreven worden, worden niet uitgevoerd.
Het proletarisch internationalisme is in beginsel heel anders.
Nederland is door zijn kleinheid en internationale gerichtheid
zeer weinig nationaal en een typische vertegenwoordiger van het
cosmopolitisme is de SDAP geweest. Zij heeft de arbeiders bedrogen door te zeggen dat zij een arbeiderspartij was.
-2-

-2-

De kapitalisten zien in, dat de idee van wereldregering momenteel nog niet is te verwezenlijken en daarom ia het nog
wat regionaal gehouden. Voorbeelden hiervan zijn: het Atlantisch Pact, de West-Europese Unie, Benelux, Noors Pact, Middellandse Zee Pact e.d. In al deze pacten is Amerika echter
de baas en blijft de centrale figuur. Het doel van Amerika
is dus: afbreken van het socialisme en opbouw van het imperialisme. G-errit Harmsen noemde hier nog even het boek van Eeves
"Anatomie van de Vrede" en kwalificeerde dit als "volkomen
gek". Togliatti heeft een goed artikel geschreven over wereldregering, nl. "feeIdfederalisme en Wereldvrede". Hij toont
hierin aan, dat wereldregering onmogelijk is, want dit zou
inhouden gelijkgerechtigdheid. De rechtsvorm kan nooit hoger
zijn dan de staatsvorm. Een wet stelt vast en regelt wat er
reeds is en niet wat komen gaat. Ben wet kan niet iets in een
bepaalde richting dwingen. De werkelijke verhouding in deze
wereldregering zal dus zijn, dat Amerika overheerst. Al deze
vormen van wereldregering zijn tegen de Sovjet Unie.
Harmsen ging dan verder met te aeggen dat de P.v.d.A. volkomen op Amerika gericht is en dat ze ultra rechts is, nog
rechtser dan bijv. de A.E., V.V.D. en C.H.U. Vele mensen menej
nog, dat er een derde weg mogelijk is tussen communisme en
kapitalisme. Onvermijdelijk zal deze derde weg voeren naar
het kapitalisme, aldus besloot Harmsen deze scholing.
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Weekend

Dat wekend van óns. heeft wat
op zijn geweten*».
Iiel;e namiddagen en avonden heb
Ik z'itten s<?la.rijven^^n^telefonerren«* Mensen 'en kantoren afgelopen,
weereen-a op^göb.©!^ en. steeds kreag
Ik te horen: "Het weekend van 22
en 23 O et ober? Neen, het spijt mei
maar dan zijn we.vol"
Eerst in de H&11- Radlng* ..; .
Het is-hieel eenvoudig om met , ,
grote meerderheid ih het bestuur
xte besluitenï "We 'gaan naar de .
het
Hollo Rading» n. maar • »!* • •
„Is niet zo eenvoudig pm er dan
ook- wérkelijk heen te gaan- ai j is
n»li. al tot volgend -Jetar bezet»
En op dfeze Manier ging het ,tot nog
t,oe b i j alle jeugdherbepgen.
Maar desalniettemln(he hè ) we - , •
toch Er zijn al meer

Agaven binnen- Hb tonen ede t c c h
C^t allemaal teleurstellen?
Daarom heb ik giater^vond.mijn
tanden op elkaar gezet, en riaa-,alle mensen geschreven dip ik ^
wist. Dat moet lukken; all^n^-lk nög s .hiet waar • Ik hoor no, w
%erdag, en jullie ^'*• a l B ^^
'
* Volgenda ^eek' ^erdag cm 2. 3üm:r

op de Berlage-brug komt-,
^
Brood en ctekens meenaRen.
Heb ,j,e jfv niet op-^ge-vpn doe Hcvr,
dan nog» .
. •
•,-'.

VAN. DE

'De meeste mensen zijn
nog contributie aahïüldi-g
van een, of meer maanden
na eiti de vol gende c ent rum avond je portemonnaie mee« -.{•/!
- • • " • - '
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G si o

A\
19 n et ober
Cent

,
f -*'

- BJJ Rietje Brom
2e* -Jac» van Carnpen
str. 121
Deventer - Amstel b i j Nel v» f -4*
.Aalderen Maurlt»
kade 115 i 11
Sftbbatsjaak- b i j Wim Albe ra» Su- |-"mat raat r» 173 ! •
20 O et ober
,"
4
Je Rest - Bij Perda
Spierenburg '
^

i ,x

In stuif*
Wat we daaronder v er stam. Tx>,ar
j« in het volgende blaadjeWillen : degenen die een stukje
op de bonteav^onfl 9p-f.lf.n zomogelllk
de tekHt op öe -epHt rum avond

4 * >

M •
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Weekend» Waar naar tem ?????????
•26 -p etol? er
Studiegroepen
öi,1 Rietje
2e*. Jac. v on» Ganp^n- «t r- 12 1.

Gent rum werk»
Club a.
o-,-- de ledenvergadering la er a
pokondigd» dat de afd. verschillen-de
clubs kon organiseren-»
To;n|eel( waarvoor Je .je al kan opge~
v r r\k en een 'Volk staand qur?ms>
organiseert het departemènt( dat1
al j n df>' 4 afdelingen b i j elkaar).}
welke clubs voelen 'jullie ,nog
Schrijf het op een stukje: :
» piei> en.k stAiur het aan R» v Knaack
Jan van Eyckst r» 11 boven»
(fr)
•i % - /- .
DB Bijlessen»
ïif het vori gp b \^ e Bt ond, 'dV~' '^
do bijlessn 25 Ct gevragd zoulïordie
; iit i«, bij nadere b eöpreking
'

• ' . :. '
- ..••'. ' . . .••• ' r'• - •"-.• • ... .
• •
Yraar. ,^e_> zijn.> eji wanneer , ze begirr*n.;n haren jullie nog» Wel^ kunnen we
meedelen
dat
26 voor* - onze' afd». • in ',-• f
Oost en in Zuid zijn. op centrale
punten»,
'• . .
(

'

, , x d e v r i j druk bezochte cerrtrur..—
avonden die vorige week gehouden
-'J^s gesproken over hetgeen
het l^ifst op een -cerntrtrr.avonde zouden doen»
Er we r den v e rs chil l ende v o o r st c11 lerl ge.daan, en j^aar aanleiding dn ar
van, gaat, Sabbat s jaak(vrijVieidi .
Op dex eerst volgende centrum avond
mét electra draad.batterijen e« :!»
.werken»-"'Ze gaan van dit .-ötandpv.nt
uit i Aan elk vak) al iö. het" op
school nog zo taai is wel plezier
te beleven* als we de gezellige
Dingen
er uit' ' halen
•.
'
x.. :"
vele centra zullen ook graap
- •-v'
zoiets willen doen» Onderwerper
als electrijsjciteit; magnetisme..
^Plakboeken over zeden en gewoonten
van andere volken enz». enz»
Denk er'eens over en do en/op cv
volgende cent rum-avond, waar 3 P
natuurlijk heen gaat? eenö' een
vooröteï.- (Voor adressen zie öo , . .
j
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Gaarne roep ik Uwe medewerking in om
mij te verschaffen het congresmateriaal
van het Congres «onderwijs en Vrede", dat
op 12 en 13 November jl., te Amsterdam
werd gehouden.
Voor Uwe medewerking in deze betuig
ik U bij voorbaat mijn dank.
Voor de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen:
De Chef van Jaet Kabinet,

fSchölvinck)
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Hiermede bericht ik U, dat d e z e r z i j d s de
door U in Uw bovenvermeld schrijven gestelde
vraag is voorgelegd aan iemand, die het OPSJcongrea in December 1948 heeft bezocht en Pred.
Nagel goed leent. Deze is van mening, dat de persoon, onder no. 15 op de foto aangeduid als FredNagel dezelfde-^als die, /aangeduid als no. 6 van
links op de foto van dé^ congresleiders. Toegegeven moet echter worde)/, dat de gelijkenis niet
zeer treffend is.
De desbetreffende f o t o ' s doe ik U hierbij
weder toekomen.
Bijlagen: 2 foto
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In navolgend materiaal wordt door de inleiders bet probleem dat door
hen op het congres behandeld zal worden in grote lijnen gesteld, zodat eenieder zich kan oriënteren en voorbereiden op de besprekingen
welke op 12 en 1? November zullen plaats vinden.
De volgende inleidingen zullen op bet congres worden gehouden:
"Onderwijs en Trede en de verantwoordelijkeheid van hen die onderwijs geven" door Prof.Dr. II. liinnaert, hoogleraar te Utrecht.
"Ce roeping van Nederland als oultuurstaat"
door Dr. C.f.Gunning, rector Amsterdams Lyceum
"Oorlogsvoorbereiding als belemmering voor het onderwijs"
door Br. J.Engels, leraar HBS te Groningen.
"Intellectuele, morele en sociale opvoeding als weg tot vrede"
door Drs H.J. jordan, rector Montessori-lyceum te De Bilt.
Prof.Dr. M. Minnaert
Algemene inleiding.
Omstandigheden van het congres: Twee wereldoorlogen: de atoombom en
andere nieuwe wapenen. Be wereld sedeet enkele jaren verdeeld in
twee kampen, toenemende ophitsing.
Daartegenover stelt dit congres de krachten van opvoeding en onderwijs. Om ons niet te verliezen in algemeenheden dienen we ons te
concentreren op dit specifieke onderwerp, ook al weten we dat het aan
alle kanten verband houdt met de oorlog en vrede in het algemeen.
We zullen ons dus afvragen:
1. In hoeverre kan het onderwijs er toe bijdragen de oorlog te bestrijden e'n de vrede te bevorderen?
2. In hoeverre belemmeren oorlog on oorlogsvoorbereiding de ontwikkeling van bet onderwijs?
We staan verenigd als mensen, niet als vertegenwoordigers van een geloof of partij; we zijn overtuigd dat de vredesbeweging niet door een
bepaalde groep in beslag moet worden genomen.
We weten dat oorlogen niet als natuurrampen ontstaan maar door de
schuld der mensen en dat ze dus kunnen worden verhinderd.
De grondslag van dit congres is onze vredeswil en oorlogsafsohuw;
deze gevoelens te versterken is zeer belangrijk. Daarenboven kunnen
we een vaste basis aangeven voor ons vredesstreven. Bijvoorbeeld door
de volgende stellingen:
a. Verschillende sociale stelsels kunnen naast elkaar op de wereld
in vrede bestaan.
b. De Verenigde Naties vormen de grondslag voor de samenwerking tussen
de volkeren en moeten versterkt worden.
c. Bij wereldconflicten is het nodig de uiteenzetting van de twee
standpunten te vernemen in de originele tekst. Men traohte oprecht
naar objectieve beoordeling en prate niet a-priori de handelingen
van het eigen land goed.
d. Men hoede zich voor de ophitsing die vooral via de pers in orltieke
omstandigheden de oorlog zoveel dichter bij kan brengen maar die
hem reeds in vredestijd ongemerkt voorbereidt.
e. Goedheid, mensenliefde en vrijheid behouden onder alle omstandigheden hun hoge waarde.
f. Indien er een tegenstelling ontstaat tussen het belang van het
eigen land en het heil van de mensheid, dan dient het heil van de
mensheid de doorslag te geven.
Soms hoort men de vrees uitspreken dat de vredesbeweging ons weerloos
maakt tegenover een aanvaller. Dit was het argument der militairiaten.
Hiertegenover: Veiligheid is niet te bereiken door bewapeningswedloop
maar door internationale overeenkomsten. Taak van Uederlandi Op de

-2eerste dag bespreken «e de doelstellingen; op de tweede dag de middelen om die te ver wezenlij ken. Bij al onze discussies sullen «e alle
sentimenteel gedoe vermijden en trachten mét wetenschappelijke heldere
blik de vraagstukken te bestuderen. Dit is echter niet voldoende. Er
dient van het congres ook de bezieling uit te gaan, voortkomende uit
hetgeen de achtergrond vormt van al onze besprekingen: de liefde tot
de mensheid.
2. Be Universiteit tegenover het probleem van oorlog en vrede.
De student moet zijn volle verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij lezen begrijpen. Wie een wetenschappelijk werkstuk aflevert moet
zich ook afvragen wat er verder mat zijn wezk gebeuren cal. 11 te dikwijls beschouwt men in de laboratoria slechts de wetenschappelijkteohniaohe zijde.
De wetenschap dient zich ook actief In dienst van de vrede te stellen.
Zij geve «en duidelijk beeld van de rampen die een nodeine oorlog veroorzaakt, direct en indirect.
Zij zoeke de oorzaken van de oorlog (politieke, economische, psychologische ).
Zij analyaere oiitisoh de techniek van berichtgeving en propaganda.
Zij ontwerps «iddelen om de vrede op te bouwen.
Hiervoor t een leerstoel voor vredaswetensohap, in het bijzonder aan de
politieke faculteiten te Amsterdam en Nijmegen. Bn een vredesweten•ohappelijk instituut. Daarnaast wakke da universiteit algemene belangstelling voor dit grote probleem door middel van aan Studium Generale.
3. De oorlogsnentallteit bij het lager et» middelbaar onderwies.
Onderwijs in da geschiedenis.
'
Al te lang heeft man ta vaal van da oorlogen verteld, te weinig van
economische en culturele factoren. Sr Is reeds veel ten goede veranderd en vermoedelijk is 4e toestand nog lang niet overal bevredigend.
De schoolboeken, het chauvinisme! Hoe moet de leraar staan tegenover
de oorlogshelden, dapperheid, vaderlandsliefde? Totale verandering
van da oorlog in de 20e aeow. Hat onderwijs in de moderne letteren kan
de visie van da kunstenaar gaven op de problemen oorlog en vrede.
Nog belangrijker is de algemene geest van de schoolt ouderavonden,
feestjes, uitspapjee, toespraken, gesprakken van onderwijzer of leraar
over algemene onderwerpen.
Het is nodig om de berinnering aan da laatste oorlog steeds levendig
te houden. Daarbij vermijd* men haat tegen bepaalde volkeren op te
wekken» alleen afschuw van da oorlog en da geweldmoraal.
Hier bespreken wij ook de kwestie van de lezingen over de militaire
loopbaan zoals die op een aantal middelbare scholen gehouden zijn.
Aan gymnasia leest oen voor de klassieke taal hoofdzakelijk oorlogshistorioi (Caesar, Livius, Xanophon, ene.) Aldus wordt de oorlog versierd mat een aureool.
4. De vredeaaentaliteit bij het lager en middelbaar onderwijs.
Behandeld worde de vredesbeweging door de eeuwen heen in al haar vormen
De geweldloosheid, de organisatie van de vrede (internationaal recht,
Bode Kruis, Verenigde Naties)s De internationale samenwerking der volkeren (voeding, economie, gezondheidszorg, wetenschap). Toekomstmogelijkheden. Wellicht kan dergelijk onderwijs gageven worden door
leraren, gevormd aan het vredeswetensohappelijk instituut.
De algemene vredesgeest op da sohool: zie hoger.
Crltische geest aanmoedigen. Sohooloonflioten oplossen door overleg.
Hit is echter onvoldoende als men de leerling er niet toe brengt deze
critisohe geest of verzoeningsgezlndheld op het vraagstuk van de oorlog toe te passen. Een mathematicus is niet immuun tegen oozlogspzopaganda. Het is van groot belang dat de vraagstukken van oorlog en
vzedeop de kweekscholen worden besproken. Ook is hier een taak voor
de volkshogesoholen en universiteiten.
5. Schade die de oorlogsvoorbereiding en de oorlog aan het onderwijs
berokkenend
Schatting van de uitgaven voor defensie vredestijd. Schade voor de
productie ten gevolge van het oproepen der jonge mensen voor een lange
diensttijd.
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Ter vergelijking grote noden e d tekorten bij het onderwijs.
Psychologische gevolgen van de onderbreking der studie en der opleiding, voor de militaire dienst.
Gevolgen van een oorlog voor het onderwijs.
Verbreking van de internationale samenwerking en de gevolgen daarvan voor de wetenschap. Vernietigen van scholen en laboratoria.
Wat komt er terecht van een oorlogegeneratie?
Vernietiging van cultuurwaarden. Zedelijke verwildering.
Stellingen aangaande onderwijs «n vrede.
De oorlog behoort tot de foutieve, namelijk mensonwaardige middelen
OD internationale problemen op te lossen. Buitendien brengen ze
niet meer dan een schijnoplossing tot stand.
De toestand die we tegenwoordig vrede noemen ia geen ware vrede,
doch een tijdelijke afwezigheid van oorlog, die benut wordt om «ion
op een volgende oorlog voor te bereiden.
De oorlog ia niet een kwaal der mensheid, doch een symptoom van
een ziekelijke geestestoestand van mensen «n volkeren.
(
Door de oorlog te weien doet «en niet meer dan een zie kt a symptoom
v
onderdrukken. Zolang de a lekte niet werkelijk geheeld is, zullen
er oorlogen blijven. Of zal oen andere mensonwaardige middelen vinden om anderen eijn macht en wil op te leggen en zal iedere vrede
• e e n gewapende vrede zijn.
Ongeacht de persoonlijke moraal van het individu is de oorlog mogelijk omdat men een appel kan doen op lagere aandriften en de angst,
waardoor de «ena Bion laat verleiden dingen te doen die hij in zijn
persoonlijk leven nimmer zou overwegen.
Bij enkele personen kan de wil tot oorlog leven omdat Bij geen andere op rede gebaseerde mogelijkheid eien de internationale of interne
problemen op te lossen. Wanneer de menigte niet tot een oorlog bereid is, beginnen zulke diplomaten niets. Zij weten echter hoe zij
een beroep kunnen doen op aandriften en instincten die sterker spreken dan de moraal,en de rede.
Het toepassen van oorlog of andere machtsmiddelen aal niet meer
mogelijk zijn indien zede en moraal dermate ontwikkeld worden dat
zij onze affecten weten in toom, te houden. Dit is op de duur alleen
Hogelijk indien ook opvoeding en onderwijs geheel op deze taak gericht worden.
Zonder te zeggen dat opvoeding tot vrede de enige weg is die we
dienen te bewandelen, Men ik dat alle pogingen, hoe waardevol ook,
effeotloos blijven indien niet de basis, onze methode van opvoeding
A
en onderwijs, radioaal wordt gewijzigd en in dienst van dit probleem
^
wordt gesteld.
lioge de maohtsdrift in de mens een xeè*le faotor zijn van zijn
psyche, de overdreven maohtszuoht is een resultaat van verkeerde
opvoeding. Deze zuoht naar macht wordt in de eerste levensjaren
reeds ontwikkeld wanneer de volwassene geen rekening houdt met de
f
rechten van het kind (Hontessori) en het voortdurend zijn onmacht
(
laten voelen door hem zijn wil op te leggen. Daar iedere volwassene
het product is van de arbeid van het kind (Kontessori) wordt op
deze weg een onuitroeibare grondslag gelegd tot macht«zucht.
De zuoht naar macht drukt zioh onder meer uit in overdreven bezitzuoht, want bezit is macht (een ervaring die het jonge kind reeds
opdoet) en daarmee ontwikkelt zich de angst (voor verlies van bezit,
verlies van macht) waarmee dé belangrijkste klankbodem voor oorlogsophitsers is geschapen, want de wezenlijke oorzaken van oorlogen:
overbevolking, gebrek aan voedsel of bestaansmogelijkheid heden
spreekt niet in voldoende sterke mate tot het affect van de massa.
De langzame vergiftiging tot een oorlogspsychose ontstaat door:
a. het accentueren van misverstanden en psychologische verschillen
la voltaaard (3e Duitser is zus of zo, de Belg doet dit en dat,
enz.)
b. een appèl op de .maohtslust (Jullie zult na de oorlog allemaal
rijk worden) of de angst (als wij hen niet aanvallen zullen zij
ons vernietigen)
c. Het op staatsgezag verkrachten der tot dusver gehandhaafde normen (doden woidt ineens burgerplicht; was Recht iet bestimmen
•wir!)
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d. De toepassing van leuzen die op critiekloze mensen als massasuggesties werken.
Het gaat hier om sublimering van enorme krachten, wier intensiteit
wij nimmer mogen onderschatten. De machtsfactor l»paalt nog de samenwerking ven mensen ouderling en volkeren.
Haar individuen vormen de gemeenschap. Moreel sterke mensen vormen
een weerstandskraohttge maatschappij.
Opvoeding en onderwijs dienen derhalve ervoor zorg te dragen dat:
a. een normale ontwikkeling van het kind mogelijk ia, zodat de
ziekelijke maehtabehoefte (een typische deviatie van de menselijke
ziel) zich niet ontwikkelt.
b. De jonge mens van jongs af aan in een sociaal milieu van leeftijdgenoten wordt gebracht, waardoor begrip van offervaardigheid
en naastenliefde zich in de pragtljk (dus niet alleen theoretisch)
kan ontwikkelen en dat de moraal' eveneens in de eigen samenleving
met jongeren haar ware inhoud krijgt.
0. Eveneens door de vorming van een jengdgemeensohAp de jonge mensen
in ataat gesteld worden hun sociale problemen op menswaardige
wijze op te lossen .
d. De leerlingen door een psychologisch verantwoorde wijze van
onderwijs leren crltisoh te staan tegenover de feiten, zelf te
leren oordelen, zich een eigen waardeoordeel te vormen, In plaats
van zich slaafs te leren voegen naar de meningen van volwassenen
die het leiden, en blindelings te gehoorzamen. Aangepast aan de
hoogste menselijke normen van zedelijkheid sullen zij alweer in
de praotijk en niet door getheoretiaeer moeten leien zelfverantwoordelijk te worden en de stem van hun eigen gewjten onder alle
voorwaarden te volgen.
e. Het verbfcliame uit het onderwijs geweerd wordt zodat jonge mensen
leren denken in zuivere begrippen, niet sympllatisoh en het gevoelselement - hoe belangrijk ook - van de rede leren onderscheiden. Zo zullen zij minder ontvankelijk zijn voor leuzen die aan
het effect appelleren en de schijn- en drogredenen waarmee men
b.v. ingrijpende meningsverschillen wil opdringen leren doorzien
en van de hand te wijzen.
De hierboven aangegeven weg la een lange weg van evolutie. Dat wij
er het resultaat niet van zullen zien mag ons niet verhinderen ex
al onze kracht aan te wijden. Ten alotte zijn wij ook maar een schakel in de ketting der eeuwigheid. Ik geef toe dat de aangewezen weg
een indirecte ia, dat alles wat lang* directe weg gedaan kan worden
om oorlog te vermijden of te voorkomen (hetgeen nog geen vrede stiehten i»)gedaan moet worden, maar een lapmiddel zal blijven zolang
niet tevens de andere, de diepere weg wordt bewandeld.
Wel moet ik met klem waarschuwen tegen -die. vormen van vredesbeweging,
waarbij andere personen of groepen van personen worden bestreden en
nog wel meestal met dezelfde middelen als die ik hierboven als mensonwaardig kwalificeerde.
JLotie wekt reactie, negatieve middelen roepen op tot verweer. De weg
tot1 ware vrede is een positieve opbouw die niet bereikt wordt door
onderdrukking van het verkeerde, maar door'op de duux menselijke
reden en het menselijk geweten te deen zegevieren. Wie nog niet begrepen heeft dat de oorlog zijn wortel heeft in het gezin, waarmen
slechts door voortdurende ruzies de problemen van samenleving tracht
op te lossen, of idem in zijn werkkring (kantoor, fabriek etc.) die
beginne zijn werk voor de vrede bij zloh zelf.
Dr. J. Engels.
1. De oorlogsvoorbereiding is een belemmering voor het onderwijs.
a. offloiSle cijfers en gegevens
b. Latente oorlogsvoorbereiding bij het onderwijs
2. Strijd tegen de oorlogsvoorbereiding, vóór de vrede, behalve een
goed op zich, dus van het grootste belang voor het onderwijs.
3. In de huidige wereldsituatie kan de oorlog worden voorkomen;
'-of voorwaarde dat alle voorstanders van de vrede zich actief Inzetten. Het wegnemen van de beïnvloeding van de jeugd in oorlogs*zuohtige geest ia een belangrijke bijdrage voor de vrede.
4.'De oorlog ia geen buiten de macht der mensen vallende natuurramp.
*
•
' .
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-5Naar mijn meniag is de oorlog een verschijnsel veroorzaakt door
bepaalde maatschappelijke factoren.
5. De oprechte voorstanders van de vrede verschillen van mening
over de diepere oorzaken van de oorlog. Een aantal s voorstander
van de vrede op religieuze, een ander op ethische of pasoifistisol»
grondslag; weer anderen op materialistische grondslag.
6.-Ieder dezer groepen is echter afzonderlijk niet in staat de oorlog
tegen te houden.
7. Dit kan slechts geschieden door verenigd voor de vrede te strijden
zonder verdoezeling van en net eerbiediging van ieders wereldbeschouwing. Ditmgeldt in het bijzonder voor het onderwijs.
Dr. C.P. Gunning.
Wil dit congres tot iets leiden, dan zullen wij verdei moeten kijken .
dan wat direct voor ons ligt. Moeten ons dan bezinnen op de culturele?
taaie van Nederland - en dus van .de school (vooral middelbare en
L'
hogere) in Nederland. Ditoongres mag alleen al geslaagd heten als
het veler ogen opent voor de pxoblemendie hier liggen.
Europa verkeert in een culturele crisis. Dreigt hot geloof in >ioh
A
zelf te verliezen. Heeft Europa werkelijk afgedaan? Gaat het tussen
Amerika of Rusland?
Neen, Europa heeft een eigen taak en eigen roeping. Was steeds de
hoedster van datgene wat het wezen vmn alle cultuur uitmaakt - iets
wat noch Amerika, noch Rusland kunnen bieden. Dat eigene was de
waarde van de persoonlijkheid. Het Christendom heeft in Buropa fundamenten waarin dat "eigene" verankerd ligt. Europa moet zich daarvan weer duidelijk bewust worden - de wereld wacht daarop, zowel
Amerika alsook Rusland - en ook het ontwakende Oosten.
'
In Buropa heeft Nederland altijd op zeer bijzondere en eigen wijze
deze grondslag van alle cultuur (het juiste inzicht in de waarde
van de persoonlijkheid) bevorderd. Europa dankt in dit opzicht veel
aan Nederland. Hiet geldt voor ons land een "noblesse oblige".
Juist wij kunnen - en moeten - in de toekomst deze grondslag van
alle cultuur helpen versterken.
In deze tijd wordt door de massa (de horde i zie naar Rusland en naar
Amerika) de persoonlijkheid ondermijnd. De culturele crisis gaat
tussen de "massa" en "persoonlijkheid". De massa doet zich in veler^
lei vorm voor. Maar een der vreselijkste, meest gevaarlijke vormen
(P
in het huidige militairisme, dat in'de laatste decennia juist ook
in de cultuur lande n (onbedoeld vaak en onbewust) zijn vangarmen uitstrekt.
*
Hiertegen moeten wij in het geweer komen met onze geestelijke wapenen
Dat is de taak van het onderwijs. Daar worden de geestelijke wapenen
gesmeed en gewet. Wie deze visie heeft begrepen en gegrepen zal bij
het onderwijs de vredesgezindheld aankweken en alles uitbannen wat
/
maar een raakvlak vertoont met geweld, met oorlog.
\e vredeagezindheid heeft niets te maken met angst of met lafheid
of met defaitisme. Veeleer precies het omgekeerde. Hier is te vinden
de echte moed, waarvan ook het evangelie getuigt, de levensmoeden
de stervensraoed, de moed die de mensheid leert inzien waar zij reiding tegen de dreigende gevaren die op haar ondergang aansturen, kan
vinden.
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OpA, Ter b. 19.
Aan ^Ik der deelnemers aan het congres
is eet), exemplaar /van het wovenstaanda
toegezonden.
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s1-* krijgen over het Klnerva BeyiljoBn fee *
', jéen zijn op 12 en 13 November.. Oe grote,
dé Congreaalsten op de plenaire zittingen
ifflre «aaltlés"Btillen klaargemaakt worden voor <*£
-'—-1 wafer öe verschillende problemen - • • - - 8,11 kunnen worden.
-.
Het Congres wordt gehouden in Amsterdam, Kaar..**.
niet allen Aftsterclfltniners a i j n . Integendeeli
grote deelnam^ uit alle belangrijke steden en doppen,
tlatlef-Comité komen op het ogenblik talrijke brieven
Ie delen van ons land. Het blijft niet alleen bij adhaea
•«fei.rv er komen ook plannen ter tafel. Zo langaamerh
piirïi&aeïlng ontstaan met belangstellenden in vepaohl
di-ê"al tiet mogelijke'willen doen om het Congres ts
In de correspondentie is aet ideo opgeworpen ora de voorbepeifltiai^*aa
hét ÖfröJCPög plaatselijk te orga.niseren door,middel van te vorflteü1*
plaS.€i^ï4jke-, univeraitoita-en scjtioolcomite's ter ohdeï»steöBlag-va.a
h.et Congres "Onderwljs-Vrede". In Suid Limburg zijn o.a, apeds beapreklngeh gaande ovor de vorming van een dergelijk corailje.
Dit opent groto perspectieven voor ona Congres, Op deza.nMinior lovn
dé 'déolnamo'boter en Intensiever goorganisoord wordon. .Os (jomitftfio
kunaièn In hun plaats dé voorbereiding tor hand nemen 'en d«r bsia^"
stelling wakkop roepen voor het vraagstuk "Onderwijs on•Vï»0<tó|*/fli€
onze Novemberbijeenkoinst zal beheersen; b,v. door in groter" en klei"3r verbanö opbnbavs bijoonkomsten te organisepeJa ws«r •over de go»
iüldo en daap up to werpen problötnon gösp^okeji kan. wojwtea, Tïltj. Ije•cekent voor het landelijk initiatief-cbmite' een belöhgBl^&e ondo^»
steuning. Het Congres-zal er dobr'aan botekenls wlnnenj do cqpiita1 a
kunnen n.l. ook materiaal vorschaffon ovor de plaatselijke on^ei1*-'
wljsfcoestandon on oen beeld goven van de toestand van hun strook.of
gewest, ïïn dpze dingan moeten toch al onzu aandacht hebben, Tifa landelijk het go'sprok over het onderwijs begonnen is, moeten wij ook
plaatselijk de hoofdon bij elkaar steken, leder kan helpen door het
doen van suggesties on voorstellen in verband,.fflet het Congres,
"aar er is meer nodig. Zo hopen we o,ok materiele steun uit versohil"'inde plaatsen te krijgen. Da comité's kunnen'hier belangrljg werk

,£n en de g&ldractio ter plaatse organiseren. Voor al degenen, dlo
o l j het onderwijs betrokken z i j n en zich verantwoordelijk voelen
voor de vrede, ligt tyier een belangrijke taak.
Heij Inltiatief-oomite is dankbaar voor de vele initiatieven in deze, riohting on hoopt dat er nog anderen zulle», volgen,
c
Ken dringen versoek echter: willen e.l diegenen die in. hun Plaats o-" 5 '
ver willen gaan tot de v o r m i n g v a n ' e e n Cométe, ait 'nödedele'n aan het
secretariaat. De heer ?. .S'mjldurs, Vrollkstraat 313 ' ' , Amsterdam,
ontvatjgt gaarne nadere J n l i c h t i ' . g e n , zóilat het landelijk initiatiefcomité contact kan opnc^n, teneinde verschillende regülingen 'net do

2,

uooij.i.u-J.'O-flon te troffen, o,ei,, iaat werk mot de steunlljst§n waarvan .
10$ van hert opgajiaalda bodrag in het bezit van het comité 'blijft om
ijÜlaa1;3ëiLa,3ke onhbsTj^s ioals Tia^lhuur enz, te bestrijden,
.••v-,f JtïeC a'lïëgn. olaataelijke có'ialté'a, doch'iederefa/dif
'^'••swJM1*''^*--^to&ÓA• JfttP- cLi*-"'Congres -kan atëunli jsten^aat^'
Baïc&straat
g^^^;f'" "
ü nó'dlge
'tiaatflon bulten
aiet »lleen voor
d*è.toipof 'stad zelf « .

wattao bolangstollin«;
PÏI« ^a nd igïied on zijn vröao a
**
*i;a ororïijdoa atuurdo hij ons oon
Bleh varh«ug<5, toonde ovor hot initiatlof' tot bot
. ovor '"Ondorwïja en Vrcdo".
c. oog adhaosio-butuiglngon van do volgondó poraoaoni'
r.. It* J«H,B» Sandtoen». dir. Gomoontolljko f^uaoa to Amstordam.
Prof,Dr. Kinnaort
Prof.Hr.I, Prosaor
P. Sohaft. lid H.B; Kodorlandao Ondorwijzors Voronigingj,
E. do Eat. Tükt>nlOraar W.0.
.
'
H, SanSjor. Leraar H.B.S, A,.
J. d6 Brio. OndarY/i v 1zur, lid N . O . V . > ' H.-arlom.
H. do firiü, lid propagaraan coiTmlssio N . O . V .
Doopagüzl.ndu Vredesgroep.
j bullotin
In ons
\0eurd v/orclon.

ullen

comiti-."icci-j:. t - ;:.'- ,'e... u . - . - ::-. . \.'0rk ".ui; du s t t m n l i j s t ^ n w a a r v a n
10$. van hot cpffViiialü-j b^J.:..^ :..i i^:; "::-o;:it van hot comité blijft ora '
plaatselijke ,;r'k-^ : - ^ .'c--,r; :':.-: üj. -.-.v. r ^:iz- to b e s t r i j d e n ,
j
N i ü t alleen iv ^~. ;; : >'. .'. r-"- o ni - ' - ' : : . acch iüdareen diu modo wil waj?ken'
aan het sluf^^..-.^/! iliü Gor.^as .".-ca .i steellijsten aanvragen. Het adres
la |"B« August". , Pi lok a t -a a t l ! l , Amstordam, Wij ,van önzQ ..\S£q$ 8UÏlen al het mogoiijks doon on de piaataelljko comire»'a Talj htm 'iröflc te
heipon on van hè c nodige mtorlaai to voorzlon.
Dit alles geldt niot alleun voor do P l a a t a o n buiten Amsterdam, tjnar
ook voor de hoofstad
Op 18 Soptüobur a,s. wordt In "do Kroon" to Amsterdam eon bespreking
gohoudan waar door v&lo vooraanataando poraonon op het gebifcd yan onderwija on opvooding van gedachten gswlaaeld zal worden over opn
dereoonorotiaeriag .vefl do op hot Oongrea to tofsproken problQmott_
Prof,Dr. ''Innaorfe uit Utrooht zal deste boapretelng 'openen oa hioï- zijn
persoonlijke auggoatioa- botroffondo do to twiïproton a«fai?lö oaar
ron brengen,
T
ons vplgon4P bnJJü((t.Sft ^al oon uitgebreid voral&g
tDr^ ,?»• yfto jSa<aitea.pn. T
grot a ott^e^oltonis foftbon w i j kunnis gonoraon van het
Jhr.Qr* 'ïi'. van Suchtolan, ï/lj kenden doze- groto '''odurlandae
terkundige als oon ra ft. d i u vravme bolan^stelllng kooatordo voor onspoderwijs on ouder a l IL- o-is'jar^'irJiL-d^n z i j n vrodoa idoaal gotrouw
bioöf.
.
-•
j
&nkclc dagun v j o r ï.\;r. o v ^ r ü j ' i ^ a stuurriL h i j ons o ü n schrijven, waar-*
^n hij 2ieh -. jrhüi-cc ïoonüc o v o r h o t i n l t i a t i o f tot hot houdon van
in CDO.'TUS ovor "C '•lor'wl_- ta Vi-..ui,' ! ,
'
W i j ontvirsgüno t a r.o/c c,iili;n- s i j -:;•-. tu i r r i a r ^ ;i vun ac volgondc personen!'
Jhr, W. J.H. B. Sandbsg». dir, C^n-.^nti, l i j k t ?'usoa t
Prof, Dr. ^-innaort
^Prof.iïr,!. Pr-usacr
rui^r.vi js<--rs
P. Schaft, lid H . B. N-d^rla
i,, de. K a t . Tckonloruar V . C ,
H. o:'-n"ijor. Lornar H.ri.L>, i\,
J. -Uo lïric.. O -VI u r;/ i "."L r, .-i^ : l , O . V .
K. du :-ri-~. :LI.. r .v- -.' : '.;:•" :i. .-. i
o;-; ina^ .T1----- ' r c ^ ' i , .

Gongrea "Onderwijs en Vrede".

Naar mag worden aangenomen oy communistische instigs
mis , werd in de loop van 1946 door de Organisatie Progressie)
Studerende Jeugd het initiatief genomen tot het houden i
een congres, z.g. teneinde te bepalen in hoeverre en in
mate het ondeJ*wija kan worden dienstbaar gemaakt aan het
houd van de vrede, doch in werkelijkheid als onderdeel VB
actie in het kader van de bekende Moakouse "vredespoliti<
Het INITIATIEF-OOMITTB werd gevormd door de volgende persCüM
. ^ven Alexander; geb. 13.5.1920 te Amsterdam, s1
wonende aldaar. ^
^
DE BORDES. Tobie Constant in; 30.5.1927 Haarlem; wonende
Dverveen.
KOLKMAN. Oreet; vermoedelijk wonende te Amsterdam, nader#j
gevens onbekend.
K03TKR. Jo; vermoedelijk wonende te Arasterdam; nadere
onbekend.
KUIPER, Dr. Frits; nadere gepevens onbekend.
LANKHORST. Hendrik Johannes; geb. 18.4.1914 te ,
r at i eh ouder, wonende te Arasterdam. VO'GRZITTER.
LARET. V/1 Hem Frederik Hendrik; geb. 17.3.1902 te
leraar, wonende te Amsterdam.
MULDERS. I' et rus Henricus Antonius; ^eb, 19.8.1924
student, wonende te Amsterdam. SECRETARIS.
Y.3ÜCHTKLEH. Guido Joost; geb. 6.12.1920 te Naarden
te Amsterdam.
WOLjf. Johannes Frederik; 14.5.1927 te Velsen; j
wonende te Haarlem.
Tijdens de voorbereiding, welke plaats vond in een
strikt besloten vergaderingen, en de uitvoering van deze
stratie, werd met voorbedachte rade de naam van de O.F.
het geheel niet genoemd en zorgvuldig alles vermeden wat
tenassociaties met de C.P.N, zou kunnen opwekken. In dit
was het noodzakelijk voor de functie van voorzitter van
tiatief-comité een figuur te vinden,die accoord ging met
stellingen van het congres, zonder nochthans communist t
Deze werd gevonden in Hendrik Jphannes LANKHOT13T.
18.4.1914 te Amsterdam, hoofdbestuurslid van "Kerk en Vr
voorzitter van het Vrijzinnig Christelijk Jongeren Gilde
Uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat
de organisatoren geen aanleiding is geweest spijt over d
keuze te hebben. Lankhorst toonde zich een zeer bruikbare
net.
In de arbeiderspers verschenen waarschuwingen tegen
zet van dit congres,terwijl bovendien K. Vorrink een per
lijk schrijven richtte aan de betrokken P.v.d.A.-leden t
hen nogmaals op het communistische karakter ervan te wij
Weliswaar had dit tot gevolg dat enige adhaesiebetu

-zich-

r £é
7j?"

zich terugtrokken, op anürren had het een averechtse uitv/«
king.
Dr. G.P. Q-unning b . v . , was ten zeerste ontstemd over
bemoeienis en Dr Varie Rooseboom, directrice van het R i j ]
voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden,
nogmaals adhaesle.
Een schokkende invloed op het congres, hebben deze
gelen in elk geval niet gehad.

Aan alle daarvoor in aanmerking komende personen wej
gestencilde oproepen gezonden, waarin de vermeende ongur
invloed welke de oorlogsvoorbereiding op de ontwikkeling
het onderwijs zou hebben, uitvoerig werd belicht. Aan de;
oproepen was een briefje gehecht met verzoek adhaesie mei
doel van het congres te betuigen en een financiële bijdrs
te maken.
Door toezending van een drietal uitvoerige "Informat
bulletins"-, voor welker inhoud kortheidshalve moge word er
wezen naar de bijlagen I. II en III, werden de adhaeslebf
ingelicht omtrent de gang van zaken. Voorts werd iedere
bezoeker in staat gesteld zich van tevoren van de op het
te behandelen stof op de hoogte te steilsn, doormiddel vs
tegen de prijs van f, 0.15 verkrijgbaar Bestelde syllabus^
bijlage I V ) .

/'gemaakt

l
s*

Het Congres

Om de organisatoren te v r i j w a r e n voor elke onaangen
verrassing, welke zich tijdens het congres van de zijde
enigerlei georganiseerde oppositie zou kunnen voordoen,
verloop bij voorbaat pasklaar/aan de opzet.
Van tevoren werden de voorzitters en secretarissen,
vens de discussianten aangewezen voor de vier tijdens het
gres te houden besloten sectievergaderingen. Hierbij
vanuit communistisch standpunt beziene - betrouwbare
zoveel mogelijk gelijkelijk over de secties verdeeld.
Ook waren reeds door/Sp-»-Qunniafi" en Df. Engels de
opgestld . j e _ n e i t d g
de dla&ussle
een o s t i e v e
conclusie te

In de zaal, met een capaciteit van ca. 400 personen
500 deelnemers aanwezig, waarvan ongeveer 75% gevo
door leden van de O.P.S.J. en leerlingen van middelbareni jverheidsscholen. De aanwezige ouderen waren grotendeels
wijskrachten van deze scholen.
Ook werden onder de bezoekers opgemerkt de EngelsmanMAPPEN, algemeen secretaris van de International Union of
dents (I.T T .3. ) , een onbekend gebleven Belg, benevens enigeaanstaande leden van de C.P.N,

-Opgemerkt-

*

Opgemerkt z i j dat het ü.J .3.J.-orgaan "Studie en 3tï»J;'
van November 1949 een aantal van 800 deelnemers noemt.
**

'**

Te ca. 15,45 uur werd het congres met een woord van
geopend door Lankhorst, die ook tijdens het congres als
zitter fungeerde.
Achtereenvolgens spraken hierna Prof. Djr. M. Minna<
leraar te Utrecht, over "Onderwijs en Vrea* 6ïT~dë verai
delijkheld van hen die het onderwijs ffeven" en Dr H,J,
rector van het l'ontessori-lyceum te De Bilt, over
morele en sociale opvoeding als weg tot vrede". Dr,
leraar aan een H.B .S. te Troningen, hield een anti-oor]
referaat op punten, waarna tenslotte Dr. G.P. (rÜN
Amsterdams Lyceum, sprak over "De roeping van Nederland
cultuurstaat".
De inhoud van deze redevoeringen kwam in hoofdzaak
en wordt voldoende weergegeven in de reeds eerder geno<
bus (bijlage IV), waarnaar moge worden verwezen.

1-ia afloop van de eerste congres dag was er nog een
bijeenkomst van de vier inleiders met de leden van het
tief-comité, waarbij aan de inleiders de pasklaar gemaal
"eindconclusies" zonder meer werden overhandigd.

Uiteraard met uitzondering van ï rof. Dr. frinnaert
Angels, toonden de andere twee inleiders, Dr. Running en
Jordan zich wel enigszins verbaasd over deze pang van
doch hierbij bleef het.

Zondagmorgen, oa, 10 uur werd een aanvang gemaakt
vier besloten sectie-vergaderingen, na afloop waarvan de?
cltasies waartoe men op deze bijeenkomsten was rek om en wej
gecoördineerd. Overbodig te zeggen dat deze conclusies iji
eenstemming waren met de punten welke vóór het congres
opgesteld.Deze luidden a. v. '•
Onderwijs dient de vredeswed acht e t P bevorderen.
Allen die bij het onderwijs z i j n betrokken draden in dit
een grote verantwoordelijkheid.
Om de vredespezindheid door middel van het onderwijs te
deren Is het niet alleen van belang aandacht te bestedengeschiedenis-onderwijs. Vele onderdelen van het onderwijl^
de persoonlijke instelling van degene die les geeft, zij||j
belang.
Chauvinisme en rassenhaat moeten bij het geven van het
worden vermeden evengr'als de accentuering van wat de vol]
scheidt.
De invloed van de oorlogen In het verleden op de
hoeft niet te worden weggecijferd maar moet ook niet
dreven.
„^ ,
Oorlog is niet onvermijdelijk (ook in het verleden z i j n PtiU|-<len dreigende oorlogen op het laatste moment voorkomen!)^ , •
-Het beftttf*
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Het besef, dat een oorlog kan voorkomen worden alsmede d
lijke verantwoordelijkheid op grond van wereld- en leven
schouwing of geloofsovertuiging dienen ons o.a. bij het
wijs tot constructief vredeswerk aan te sporen.
8. Een volgende oorlog zal het voortbestaan van beschaving
tuur op het spel zetten.
9. De school moet er toe bijdragen de leerlingen de gevolge
de oorlog voor de mensheid te doen beseffen. De vraag ka
steld worden of in verband hiermede de propaganda voor h
ger op de school verantwoord is.
10« Bij het geven van onderwijs dient men de leerlingen rege
in de praktijk te laten beleven dat conflictaidoor onder!
leg kunnen worden bijgelegd. H i e r b i j krijgen offervaardi
verdraagzaamheid, naastenliefde enz. praktische waarde.
11. De leerlingen dienen hierdoor te worden opgevoed in het
dat ook conflicten tussen staten opgelost kunnen worden
redelijk overleg en dat oorlog geen oplossing voor besta
problemen.L ,
1.3. ?,?*> ontwikkelen van een zelfstandige critische geest bij
lingen l'? van belang, omdat z i j daardoor in staat worden
oppervlakkige propaganda te ontleden.
II. P-ij het geschieden! s olmSfWlJ2 dient ook behoorlijk aanda
worden besteed aan de ontwikkeling van de vredesged^chte'
loop der eeuwen.
14. Voorts dient een systematische voorlichting te worden ge
omtrent de instellingen welke hebben bestaan of nog best
de vrede en de aamenwerklngder volkeren te organiseren.
bond, Internationaal gerechtshof, Verenigde N a t i e s ) .
15. ^eeds oorlogsvoorbereiding werkt belegerend voor 30 e d o
in vredestijd.
16. Voortzetting van het overleg zoals In dit in het onderha
congres is .-Teschied om zodoende "belangrijke suggesties u
werken tot concrete voorstellen aan voor het onderwijs g
hebbende kringen,
-^
17. Het besef moet doordringen dat aparte troepen van elkaar
den de oorlog niet kunnen verhinderen, doch dat samenwer
met eerbiediging va» eikaars levens- en wereldbeschouwin,
noodzakelijke voorwaarde is voor constructief vredeswerk
onderwijs.
18. Instellen van een leerstoel voor vredeswetenschappen, i ie
men van een vredeswetemschappelljk instituut.
16.Het opnemen van contact met groeperingen van intellectuel
kunstenaars en met hen die in de toekomst het intellectu
der van onze maatschappij zullen vormen.

Hierop volgde de plenaire z i t t i n g , allereerst v/p r d ei
conclusies voorgelezen, waarna gelegenheid werd gegeven
discussie. Hiervoor had zich een P,5-tal grotendeels daarl
geïnstrueerde personen opgegeven.
Tijdens deze discussies kwamen ^een nieuwe gezichts]
naar voren.

Omstreeks 16.45 uur sloot Lankhorst deze zi tting en
het congres. Rij deelde mede dat dit niet het laatste cor
over dit onderwerp was geweest en dat er in kleiner vert*
nog op zou worden teruggekomen.
-<J>vF>r n «t

-5-

Ka b ea c houwi ng•

O

- Over het. algemeen kan dit in feite vrij onbelangrijke
congres, door de organisatoren als geslaagd worden beschouwd.
Veel belangrijker is echter de omstandigheid, dat men
er eens te meer in is geslaagd een aantal» grotendeels argeloze en goedwillende mensen voor het karretje van Moskou te
spannen*
Deze taotiek is zeker niet nieuw* Temeer verwekt het
daarom verwondering dat niet-communist e» asieh steeds weer late»
gebruik «at als passief mensen-materiaal, dat geleid wordt op
wegen d<i% vooraf door de hecht georganiseerde, goed gesenooide en op hun partij steunende communisten zijn uitgestippeld.

15 December
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Congres "Onderwies en Vrede".

\r voldoening aan het gesteld

net Nr. D.4-49, heb ik de eer Uwe Excellentie hierbij een overzicht aan
te bieden van het congres "Onderwijs en Vrede", dat op 12 en 13 November
1949 in het Minerva-paviljoen te Arasterdam werd gehouden.
Z.E. de Minister-President en Uw ambtgenoot van Binnenlandse Zak^n
zijn eveneens omtrent deze aangelegenheid ingelicht.

O

Het Hoofd van de
BINNENLANDSE VEILIGEHIDSDÏEFST

.E. de Minister van

f

Onderwijs Kunsten en Wetenschappen

t .a. v. de Heer Mr. H. »T. SchÖlvinck
te fs-GRAVENBAGE .

Mr. L. Einthoven.

B.74428
Illd/h 6
div.

l üT "December 1949

G E H E I M

Congres "Onderwijs en Vrede1*.
Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een overzicht aan te bieden
van het congres "Onderwijs en Vrede", dat op 12 en l? November 1949
in het Minerva-pavil3oen te Amsterdam werd gehouden.
Z.E. de Minister van Onderwies. Kunsten en Wetenschappen is evenLS omtrent deze aangelegenheid ingelicht.
eens
Het Hoofd van de
BIMENLAWDSE VEILIGHEIDSDIENST
•E.de Minister-President
Z.E.de Minister van Binnenlandse Zaken
te 's-GRAVENHAGE.

Mr.L.Einthoven.
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Q l glI M

Congres "Oaderwija «n

Hierbij moge IkVeea overstloh» doen toekomen van het
**&«S«nd|« en ?v«4**9 det op l£ ea 13 KoT«oiber 1946 la het
pavil joea t* AMrtejrdaa wurd geboden.
Het Hoofd T«a A* Dieaat
De Heer Hoofd Sectie G 2 b
t

'Heer Hoofd Sectie III M.I.D.

De Heer Hoofd Inlichtingen dienst C.L.N.
L.L. van

40
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Onder verwijzing naar tot U bij mijn schrijven 6d* 15.12.1046
ao. 74428 toegezonden verslag van tot oongres «Onderwijs en Trede",
tori ebt ik tJ, dat de funotie van penningmeester van het Initiatief*
ctfcité niet werd vervuld door gven Alearander AürgJSTHT. geb. 13,8.
ItiO te Amsterdam, doeh door diens echtgenote;.Bert na^ van M^STEL.
geb. 3.9.19S6 te Putten, wonende Falckstraat l-II te Amsterdam.
(IÏ1)*

J
W

H*B*
17 December 1949

17

6 f HB I
«n Vr*de".

Onder verwijzing naetr het U bij «ij» sohrijven dd. 15.ia.l»49,
aoge Ik tJ berlohten,, dat de functie TOB penningmeester van het fait
tiatief*ooaité niet werd TervulA door Sven Alesander MjBpaniL g*b«
1S*6.1B20 te liaeterda», dooh doop diatm «ahtaenotaJ tsercna van AKSTEL.
geb. 5.9.4926 te Putten, wonende Falckstraat l-II te Amsterdam.
Bet Hoofd T«n d* Dlea»t
ooffieca deze t
Heer Hoofd Sectie G.2 b
)
De Heer Hoofd Inlichtingendienst C,L,N.
De Heer Hoofd Sectie III M.I.D. ,

J

IJL, Ten L«ere.
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De voorbereiding van dit congres heeft enige maanden in beslag genomen en was breed van opzet. Ingesteld werden:
a) een Initiatiefcomité, waaruit een dagelijks bestuur
was samengesteld, hetwelk wekelijks bijeenkwam; en
b) een Adviescomité, hetwelk adviseerde ten aanzien van
de keuze van de ten congresse te behandelen onderwerpen, alsmede omtrent de uit te nodigen inleiders.
Het plan om ook nog een Aanbevelingscomité en Buitenlands
bureau samen te stellen is bij een voornemen gebleven. Voor
het Aanbevelingscomité kon men niet de geschikte personen
krijgen, terwijl men overigens ook besloot het congres een
nationale aangelegenheid te doen blijven.
Plaatselijk werd er naar gestreefd door de oprichting van
initiatiefcomité'9 op scholen en universiteiten voor het congres de nodige interesse op te wekken, terwijl ook affiches
werden vervaardigd. Voor wat betreft deze gemeente werd dat
streven met zeer weinig resultaat beloond.
Hét punt van voortdurende zorg in deze voorbereidingstijd
bestond voor de O.P.S.J. daarin, dat men de leiding in handen
zou houden, zonder dat nochtans de naam "OPSJ" ©f het woord
communisme om de hoek zou komen kijken. Deze gedachtengang
vormde danoofc het uitgangspunt bij het zoeken naar comitéleden, adhaesiebetuigers, inleiders, e.d. Steeds werd getracht
door het inschakelen van rechts, althans niet uiterst links
georiënteerden en door het soms doelbewust terzijde schuiven
van al* té progressief bekend staande personen, de indruk van
een neutraal en breed opgezette actie te vestigen.
Zoals steeds in dit milieu, baarden de financiën ook nu weer
veel hoofdbrekens. Waar de kosten beraamd werden op plm. ƒ2000
eri men de toegangsprijs laag gehouden wilde zien, trachtt^ men
door middel van steunlijsten toekomstige tekorten te dekke\n alle da
stencilde oproepen verstuurd, waarin de ongunstige invloed,
welke de oorlogsvoorbereidingen alsook de daarmede gepaard
gaande militaire budgetten op denkontwikkeling van het onderwijs en daardoor van de jeugd noeft, uitvoerig belicht. Aan
deze oproepen was een briefje gehecht met verzoek, zijn adhaesie te willen betuigen, alsmede een financiële bijdrage
te willen overmaken.
-Door-
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Door toezending van een drietal zeer uitvoerige informatiebulletins werdenfafdelingen der O.P.S.J., alsmede de adhaesiebetuigers ingelicht omtrent de stand van zaken.
Bulletin no. 1 bepaalde zich tot de bekendmaking van plaats
en tijd van het congres en wekte op tot vorming van plaatselijke initiatiefcomité's.
Bulletin no. 2 gaf een verslag van een op 18 Sept. te Amsterdam plaats gehad hebbende informatieve bijeenkomst, alwaar
o.a. verschillende vooraanstaande onderwijskrachten het woord
voerden.
Bulletin no, 3 ten slotte bevatte naast enige technische gegevens, het congres betreffende, een verklaring van het Initiatie f comité* inzake het door Vorrink ondertekende artikel
in "Het Vrije Volk" van 17 Oct., waarin deze te kennen geeft,
dat ten aanzien van het congres communistische invloeden als
de wezenlijke drijvende krachten moeten worden beschouwd.
Het Initiatiefcomité acht een en ander een betreurenswaardig
misverstand van het Dagelijks Bestuur van de P.v.d.A., welk
bestuur haar inziens zich niet voldoende op de hoogte heeft
gesteld van de opzet van het congres. In hetzelfde bulletin
geven ook enkele adhaesiebetuigers als hun mening te kennen,
dat Vorrink's verklaring de mogelijkheid in zich houdt, dat
juist hierdoor het congres in communistische handen wordt gedreven en menen verder, dat samenwerking met de communisten
op dit punt verantwoord moet worden geacht.
Alle drie bulletins bevatten een lijst van adhaesiebetuigers,
Bij het nalezen der namen moet worden vastgesteld, dat de
bovenomschreven camouflagepolitiek als geslaagd moet worden
beschouwd, terwijl ook gebleken is, dat de kwestie Vorrinfc
hieraan, alsmede aan het congresbezoek maar weinig afbreuk
heeft gedaan.
Meer succes boekte Vorrinfc in de kring van het Initiatiefcomité' zelf, alwaar men zich afvroeg hoe hij aan zijn wetenschap kwam en waar het communistische element de andere
comitéleden met wantrouwende blik begon te bezien.
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ledere congresbezoeker was in staat gesteld zich van tevoren van de op het congres te behandelen stof op de hoogte
te stellen, aangezien deze in gestencilde vorm a ƒ 0,15 per
stuk verkrijgbaar was gesteld (zie rapport Verb. 19-A/2 no.
1145'49 dd 8-11-49 en bijlage I van dit rapport).
Tijdens een bespreking tussen P. Smulders, J.P. Wolff,
m Jr. Engels en Prof. Minnaert in het CPH-gebouw alhier op 5
l ^ov* '49 werden de commissies (zie bijlage II rood aangef streepte) reeds voorlopig samengesteld en wel zo, dat "be•\trouwbare"mensen zoveel mogelijk gelijkelijk werden verdeeld
I/opdat eventueel rechts georiënteerde!» discussianten uit de
• zaal, die hierbij aanwezig zouden zijn, geen kans zouden
•R krijgen roet in hét eten te gooien.
\e commissies werden als volgt samengesteld:
-Sectie..-
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SECTIE

l

MÏSWAEBT

VOOBZITTEB

SEGHETAHIS

Lucas de Jong
Wout Gortzak
,7. Klinkenberg
G. de Jager
Kie Nordholt

:».

ir
'"••TJHNING-

DES.

JöifDAN

DR, E»ti«LS

P. SBS55PBHS

P . KÜÏÏBE

LANKHOEST

DISCUSSIANTEN

hB

JO ü üSTEE

G.v.SUCHÜBEBN

daartoe de Jong
Alfred Leo Nagel
Johny Henxar
Else Mulder

Roelofs
Jaap Wolf f (broer van.
"Joop Wolff")
Karl Andreas With

Annie Harmsen
Catrien Buitje

Over Gunning werd gezegd: "Dat Is een ijdeltuit, maar we
sullen hem wel kraken".
Over Jordan werd gezegd: "Dat is een zoet manneke die geen
woord politiek erin zal halen; maar dat zullen wij wel doen!"

-Op-
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Op de laatste bijeenkomst vóór het Congres van het Initiatiefcomité' (op 11 Nov. ) waarbij alle leden aanwezig waren op
Jo Koster na, werd deze o ommi s s ie inde l ing zonder meer aan het
comité voorgelegd. Dit verenigde zich er mede.
Ook waren op bovenbedoelde bijeenkomst in het CPN-gebouw
alhier reeds een aantal punten opgesteld (zie bijlage III),
die in feite als de concrete eindconclusies moeten worden
gezien. In plaats van dat deze dus ontspruiten zouden uit de
discussies, waren zij van tevoren reeds samengesteld en zou
de samenstelling van de oommissies wel garanderen, dat zij er
in deze geest zouden worden "doorgedrukt". Ook op deze punten
oefende het Initiatief comité weinig critiek uit. De hele
bijeenkomst duurde danook maar van 20 tot 21 uur, Nadat men
besloten had om 12 Nov. 's middags nog een en ander te overleggen, ging men "uiteen" j d.w.z. na plm. 30 minuten kwamen.
ten gevolge van handige afspraakjes de "betrouwbare" mensen
in café "De Eode leeuw'J^eer bijeen, te weten: Wolf f, Smulders,
v. Suchtelen, Kuyper envLucas de Jong. In deze intieme bijeenkomst drukte Smulders het gezelschap op het hart er toch vooral voor te zorgen, dat de conclusies er door gedrukt werden,
aangezien dat hetgene was waarop de C.P.N, aanstuurde. "Lukt
het, dan is het Congres geslaagd".
Ondertussen arriveerde iucas de Jong, gewapend met actetas
en kof f erschrijf machine. Hij nam direct volop aan het gesprek
deel en bleek overal reeds van af te weten.
Vervolgens kwam ter sprake dat Gunning een artikel geplaatst
had in "Het Vrije Volk". De redactie had hieraan een "vies"
comme ntaart je toegevoegd, aldus Joop Wolf f . Daar het artikel
van Koos Vorrinfc geen succes was geweest, verwachtte men nu,
dat de P. v. d. A. op het congres zelf de zaak in de wielen wilde
rijden. "Maar als dat gebeurt, dan gaan we met stoelen gooien
en we nemen gummifcnuppels mee", merkte Luoas de Jong op.
oppositie van Lankhot^t. die
zo Langzamerhand begon cröorte' Krijgen» waarom de zaak draaide.
Deze moest volkomen worden geëlimineerd. Deze taak werd opgedragen aan Van Suohtelen, dia een overtuigd communist ia.
aaar sterk "'op de acnüe'rgr5^3^wordt gehouden, gezien de positie
van wijlen zijn vader en die van hemzelf, en die samen met
Lankhorst in de "Sectie - Engels" zit.
Hierna ging men - thans definitief - uiteen.
Voor wat het congres zelve betreft, moge verwezen worden
naar het rapport nr. 833-Z-7-48, d.d. 14 -11-49 van Amsterdam
en naar bijlage II van dit rapport.
Dezerzijds wordt hieraan het navolgende ter aanvulling
toegevoegd:
Des middags, 12 November, was er nog de voorbespreking,
zoals was afgesproken in de bijeenkomst van het Initiatiefcomité op Vrijdag, 11 November.

-Het-
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Het voltallige Landelijk Initiatief comité' was aanwezig en
de discussie liep tussen w^ft.^en,,Iiankhorst over het feit, of
oorlog ooit verdedigbaar was V volgens a r j r b n r g t n. l, nimmer.
Veel nieuwe punten kwamen er wederzijds" niet naar voren,daar
beiden op hun standpunt bleven staan. Alleen bracht Wolff het
zo ver, dat Lankhorst uiteindelijk in zoverre capituleerde,
dat hij verklaarde op het congres niet te zullen spreken over
de geschilpunten, maar, zoals het het uidrukte "over de punten
die ons verenigen". Wolff ging hiermede accoord.
Hiermede was de voorbespreking afgelopen en nam het Congres
een aanvang.
Vanuit de zaal gezien, zaten op het podium van links naar
re cht s:
Prof.Dr. MARCEL GILLES JOZEF, MINNAERT,
FREDERIK WOLFF,
,. Drs. H.J. JORDAN,

^IPETER SMULDERS,
^JHENK LANKHORST,

kJBERTHA AÜGUSTIN,
Dr. C.P. GUNNING,
Dr. J. ENGELS, en
AFRITS KUIPER. Po
*^
Geheel links vótïraan stond tegen de zijwand een tafel, waaraohter ^J^jajienjiiixpistes gezeten waren, die het gesprokene van
•f *gel|ele "^pg-pga opgenoman 'halben'.

OntrSrcfe aanwezigen bevond zich ook^TjjMMAjDDSm een Engelsman,
X |echter
permanent wonende Praha II, VojtessSHïTTl2, Czefcoslova-

:ia. Deze Madden is de algemeen secretaris van de International
Inion of Studeiits (I.U.S.) (Zie foto op voorpagina van "Studie
en Strijd" van September 1949). Madden was in gezelschap van
een Belg, wiens naam niet werd genoemd.
Voor de namen van verdere aanwezigen die werden opgemerkt,
wordt verwezen naar Bijlage IV.
Tussen 15.30 en 15.45 uur opende LANKHORST als voorzitter
het congres.
Hierna volgde de inleiding van MINNAERT, waarvoor verwezen
kan worden naar de syllabus. Hij behandelde het daarin vervatte tot bladz, 3 "Stellingen aangaande Onderwijs en Vrede".
Dit gedeelte werd behandeld door Drs. Jordan (zie rapport Verb.
19 A/2 -1145'49 dd 8-11-49). Aan het einde van zijn redevoering
vertoonde.Minnaert een plaat, die kort na de eerste wereldoorlog is verschenen, waarop een man staat/afgebeeld die zegt:
"Nooit meer oorlog". Hierop volgde een donderend applaus.
Vervolgens hield Drs. JORDAN zijn inleiding en hiervoor kan
eveneens worden verwezen naar de syllabus (ziehierboven).
Om 18 uur was de eerste aitting geëindigd en kon men gaan
dineren.
Bij het diner waren behalve het voltallige Initiatiefcomité*
(uitgezonderd B. Augustin) nog aanwezig:
VAN ^ENSBERGEN, leraar aan een ambachtsschool te Rotterdam,
die een vurig communist bleek te zijn, alsmede nog een onbekende
leraar van een M.T.S. te Rotterdam. Eveneens zaten aan:
-6-
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b£ "WATHABINA JOHANNA ENGELS- v. de r GAAG, ge b. 5-6-15, en
Dr. JOHANNES ELISAEETH MARIE ALPHONSÏÏS ZONNENSEEG,geb.16-4-0?.

De avondzitting begon op Zaterdag, 12 November ten ca.
20.15 uur en was om ca. 22.15 uur afgelopen.
Eerst hield Dr. ENGELS zijn inleiding en vermeldde wat
feitenmateriaal. Hij goochelde verder met cijfers, doch deze
cijfers werden totaal uit hun verband gerukt, zodat een valse
indruk werd gevestigd. Zie verder de syllabus.
Na de pauze volgde de inleiding van Dr. GUNNING, waarvoor
eveneens verwezen kan worden naar de syllabus. Gunning preekte
als een dominee en veroorzaakte zowel in de zaal als achter
de bestuurstafel enig gegrinnik.
Na afloop van deze eerste congresdag was er nog een vergadering van de 4 inleiders met het Landelijk Initiatiefcomité, waarbij de inleiders de opgestelde conclusies zonder
meer voorgelegd kregen. Behalve MinflBrt en Engels, die ze
zelf hadden opgesteld, waren Gunning en Jordan wel enigszins
verbaasd over deze gang van zaken. Er kwam ook nog een zwak
protest van de voorzitter Lankhorst, maar dit werd door
Smulders in de kiem gesmoord.
Gevraagd werd nu aan de inleiders om tijdens de discussies
op Zondagmorgen, 13 November '49, aan te sturen op aanname van
deze conclusies. Er werd door Smulders gezegd, dat ze aangenomen moesten worden.
Om ca. 23 uur was deze samenkomst afgelopen.

_
Zondagmorgen, 13-11-49, begonnen om ca 10 uur de vier
\
f l Tte sectie va,n Tjr. TgN&ffLJg werd voorgezeten door Lankhorst
/ en*"als secretaris fungeerde Guido van Suchtelen.
^^s
De vergadering werd gehouden in de grote foyer. Dr.Engels
herhaalde in het kort zijn inleiding, waarna men gelegenheid
kreeg tot het houden van een discussie.
Dr. W.J. JONG kwam nog even in de oppositie daar hij de
conclusies van deze sectie niet compleet vond en er nog bij
opgenomen wilde hebben, dat de militaire dienstplicht moest
worden afgeschaft. Lankhorst vond dit te veel gevergd, want
dit kon volgens hem wel eens tegenstand veroorzaken.
Ten slotte werden in deze sectie de volgende 4 conclusies
aangenomen:
1) Oorlogsvoorbereiding vormt belemmering voor het onderwijs,
Dit blijkt uit de steeds ongunstiger verhouding van de
budgetten van de Ministeries voor Onderwijs en die van
Oorlog en Marine.
2) In het huidige tijdsbestek is oorlogsvoorbereiding niet
onvermijdelijk: is te voorkomen door op alle terreinen
samen te werken tegen de geestelijke voorbereidingen voor
oorlog.

- Van-
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3) Van belang is de ontwikkeling van het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel.
4) Samenwerking van allen die de volgende oorlog willen voorkomen, heeft kans van slagen.
Om ca 12.15 uur was deze sectievergadering afgelopen.
Over de "^ectj.e.- GUNNING" kan worden medegedeeld, dat
Gunning heeft verklaard, cTïat hij meer aan dit congres gehad
heeft, dan het congres aan hem.
Frt>ir. IfirTM^^TvnRnnaert opende de commissievergadering en
greep terug op zijn algemene inleiding. Hij wilde de discussie
inleiden door eerst over de ontwikkeling van de vredesgedachte
.te spreken.
X| BOVENKEEK, als eerste discussiant, wilde zich als geschiedenisleraar bepalen tot zijn vak. MDat komt straks", riep Joop
Wolff, en daarna gaf
- VAN BBNTVE3JD, leraar op een Eotterdamse school en lid van
de ANVA, een uitvoerig relaas, n.l. dat hij zich wilde aansluiten bij het slot van de rede van Minnaert en wel de plaat,
die Minnaert aan het eind van zijn rede had vertoond: de man
die uitriep "Nooit meer oorlog". Hij deed een beroep op het
onderwijzend personeel en haalde als voorbeeld de directeur
van de kweekschool te Hengelo aan, die als verplicht vak het
Esperanto had gesteld om op deze manier de spraakverwarring op
te heffen. Het komt aan op de daad _en in .dit,.verband had spr.
het hoogste respect voor het werk van de CJua_terj3. W* moeten
iets doen voor de vrede^ en_dat_tan,_" dppr één critïsche geest
bij de leerlingen te ontwikkelen, aljfüs Jejitveld. Van Bentveld
riep vervolgens uit: ..H„Moe_tenwe danjjpg steeds aan geld of
Vi, geboorte mac&k Jalijvenj^aekennén? " /»%
EIE KNAAK, BOVENKEBK&O.^ HAETMAN e4SJBOJNrEa,,.C!ANI,l?EJg.S giüigen
met elkander in debat ovTr het voor en tegen van oorlogsspeelgoed voor kinderen. Minnaert antwoordde hierop dat hij niet
met de psychiaters meeging en zeide, dat hij de indruk had,
dat de psychiaters zich niet op het standpunt van de progressieve mens stelden.
WOUTEE GOBTZAK vond, dat het vredesstandpunt toch ook een
politiek standpunt is.
IVO SCHUILWEBVB, een zeer goede kennis van Joop Wolff, vond
de politieke partijen en kranten oorlogszuchtig.
Prof. Minnaert wilde de politieke partijen niet afwijzen,
ledere partij wil het gehele volk gelukkig maken, maar er is
verschil in de theoretische stellingen. Politiek is hetzelfde
als organisatie van de mensheid en we moeten ons niet laten
afschrikken door de lelijke kanten van de politiek, aldus
Minnaert.
Dr. ZONNENBEBG was het met Schuilwerve eens dat de kranten
weinig tot de vrede bijdragen. Hij sprak zeer hoogdravend over
het internationale milieu, hield een verhandeling over de V . N . ,
de eenstemmigheidsregel en over het verbod van atoomwapenen.
Wij moeten invloed uitoefenen op de pers. Terwijl de internationale politieke vormen reeds vrij goed zijn, zijn ze date op
nationaal gebied nog lang niet, aldus Zonnenberg.
-Vervolgens-
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Vervolgens sprak BOVENKSEK over het geschiedenisonderwijs
en sprak o.a, zijn waardering uit voor de U.N.O. Hij achtte
het noodzakelijk thans de oorlog uit de^samenleving te bannen
doch vroeg zich wel af, of de oorlog altijd waanzinnig geweest
is.
Minnaert achtte het vervolgens zeer wenselijk dat de gesehiedenisleraar de nodige dosis menselijke voorzichtigheid in acht
neemt en dat hij bijv. niet de Napoleon-mythe in de tegenwoordige tijd overplaatst, want de gevolgen daarvan hebben we in
de jaren 1940-45 aan den lijve ondervonden.
Hierna kantte Minnaert zich op heftige wijze tegen Bovenkerk
omdat deze laatste het oorlogvoeren niet steeds verworpen had.
Hij voelde er voor om in het geschiedenisonderwijs figuren als
Erasmus, Hugo de Groot en Kant meer naar voren te halen. Hij
wilde de tegenwoordige problemen rond de twee wereldoorlogen
ook meer uitgebreid behandeld zien.
x-Ook ging Minnaert nog te keer tegen het gymnasiale onderwijs
\r boeken als Livius, Xenophon en Caesar gelezen werden.
Hierna kreeg VAN BENTVELD weer het woord en vertelde dat hij
het geschiedenisonderwijs toch wel een zeer chauvinistische
geest vond ademen.
Vervolgens sprak hij over de 11e November. Hij wilde deze dag
niet zozeer zien als gedenkdag van de wapenstilstand van de
eerste wereldoorlog, maar wilde meer naar voren brengen dat
op 11 November 1.1. het 125 jaar geleden was dat de Noord-ZuidHollandse Hedding Mij. werd opgericht. Hierop volgde een propagandistische redevoering van v. Bentveld over de NZKRM. Van
Bentveld begon toen over de ministeries die steeds circulaires
naar de scholen zenden om dit te herdenken en dat te herdenken.
Hij wilde dit herdenken meer op de vrede gericht zien. Tot slot
merkte hij nog op, dat men niet móest ophouden te zwaaien met
de witte vlag.
WOLFP begon daarna met het bekende verhaal, dat de voorlichting in de aardrijkskundeboefcen zo slecht was. Verder haalde hij
weer de kwestie aan van de militaire lezingen op de scholen en
f:>"
ook wilde hij dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de U.N.O.
V...
VAN ^ENSBERGEN, eerdergenoemd, constateerde, dat het Nederlandse volk na 1§18 niet rijp was voor het militairisme. Van
die tijd af werden danoofc de vredesgedachten in de couranten
verspreid en het aantal doden dat een oorlog kostte werd tot
1940 trouw in de couranten vermeld. Maar nu is dat afgelopen,
aldus v. Jfensbergen. Vervolgens merkte hij op dat nadien het
gebroken geweertje weer een heel geweer was geworden. Verder
klaagde hij erover dat de onderwijsboefcen, in gebruik in Brabant
en Holland zo verschilden. Hij wenste hier meer eenheid in te
zien. De onderwijsmensen moesten volgens hem ook opgevoed worden
in de vredesgedachte. Tot slot merkte hij op, dat het beter was
te sterven voer de vrede dan in een oorlog,
WOUTBH GOBTZAK sprong hierna op en vertelde dat er zelfs in
Amsterdam verschil was in de leerboeken. Hij bracht naar voren
dat de leerlingen hier zelf verbetering in kunnen aanbrengen.
Vervolgens haalde hij weer de militaire lezing aan die op zijn
school in Amsterdam op ietwat geheimzinnige wijze in elkaar was
gezet.
-Minnaert-
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Minnaert antwoordde hier aiet op, maar heeft later in een.
besloten gezelschap verklaard, dat de therapie hierop was:
"herrie schoppen".
Hierna kwam ene VAN DAM aan het woord, die het verschil in
boeken op de scholen helemaal niet belangrijk vond, maar wel
de geest die op de scholen heerste. Volgens hem moest het
idealisme aangewakkerd worden.
BOVENKEBK merkte op dat hij de militaire lezingen op de
scholen gewettigd vond. Echter moesten z.i. ook lezingen over
andere beroepen worden gehouden, zoals bijv. het beroep van
verpleegster.
VAN EMBDBN - BOOS (vr.) meende dat dit congres niet alleen
tot overleg mocht leiden, maar dat er gekomen moest worden tot
een gemeenschappelijk optreden.
Als laatste spreker trad J. D. WOLFF op, die sprak over het
leven in West-Europees verband en dit niet bepaald bevorderlijk voor de vrede achtte.
Pauze om 12 uur.
Na de korte pauze werd de vergadering hervat en las Minnaert
zijn conclusies voor. Ondertussen was Dr. De Jong Mnnen gekomen en deze trachtte nu met Bovenkerk de boel in de war te
sturen. Er ontspon zich over het souvereiniteLtsbegrip een debat, waarbij het zo'n kabaal werd, dat niemand eigenlijk meer
w^8^ waar het over ging. Een Duitser, genaamd—g^^EE. stond op
en wilde een stemming over het reglement vanordeyclaai Wolff
de zaak niet meer aan kon. Natuurlijk stemde men voor Wolff,
waardoor er geen discussie meer mocht plaats hebben over het
souvereiniteitsbegrip.
ZONNENBEEG- wilde de in deze commissie bereikte resultaten
samenvatten en deae aan de Minister van Onderwijs doen toekomen. Hij kreeg danoofc na de herrie de gelegenheid het schrijven dat hij inmiddels had opgesteld, voor te lezen, maar dit
voorlezen werd afgebroken door de binnentredende voorzitter
van het congres, lankhorst, die de zaak afhamerde, daafc de
plenaire zitting moest beginnen. De kwestie Zonnenberg zou op
de plenaire zitting nog behandeld worden, maar dit is niet
geschied, zodat er van het adres aan de Minister van Onderwijs
niets is gekomen.
Na de commissievergaderingen werd lopende geluncht, want de
conclusies van de vier seotievergaderingen moesten nog gecoördineerd worden in een vergadering van het Initiatiefcomité
met de vier inleiders. Hierbij was er natuurlijk protest van
Lankhorst en Jordan, maar dit werd in de kiem gesmoord.
Gunning vond alles prachtig.
In de nu volgende plenaire zitting werden de conclusies
voorgelezen van de respectieve commissies.
Alleen. FEITS KUIPEE van de Oommissie-Jordan gaf tegen de
afspraak'^niet alleen de conclusies, doch ook een verslag van
de discussies. Daarbij deed zich nog een klein incident voor.
-Toen-
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Toen Kuiper enkele mededelingen deed van fouten in geschiedenisboekjes en aardrijkskundeboekjes (b.v. een aardrijkskundeboekje dat in 1948 werd gebruikt en waarin vermeld stond, dat
de regering van Mussolini zo zegenrijk waa en over een aardrijkskunde boekje waarin staat dat de Javaan en de karbouw niet
veel verschillen), maakte Lankhorst erTbem op attaat dat hij
nu maar eens moest overgaan tot het voorlezen van de conclusies. Direct schoot KLINKENHEEG overeind en riep: "Mijnheer
de voorzitter, ik stel voor deze man uit te laten spreken;
het is veel te mooi!" Onmiddellijk kwamen van alle zijden
bijvalsbetuigingen en Lankhorst moest het vaantje strijken;
Kuiper ging dus rustig verder met zijn betoog,
Hierna kwamen de openbare discussies en er meldde zich een.
lange rij sprekers* Iianfchorst zei danook dat men zich strikt
moest houden aan het doel van het congres en dat men elk maar
twee minuten mocht spreken.
Discussianten waren ola. Mevr, GEBHABD, KABL ANDEBAS WITH,
-V\WIM KLINKENEEBG, HOBEET DB LAEET erTUrT ZONNENBEBG en VAN
^ BENTVEIiD. In totaal hadden""zT'cTi ca 25 mensen aangemeld, grotendeels communistisch georiè'nteerden die van te voren waren
geïnstrueerd^ Ben meisje van ca 17 jaar^hield een korte speech.
Het leek wel een rede van een Minister bij de opening van een
of ander cultureel centrum, waarin allerlei grapjes en misstanden op geestige wijze uit het verleden werden opgehaald.
Over het algemeen bleek duidelijk dat de links georiënteerde
redevoeringen met een krachtig applaus werden besloten, terwijl de rechts georiënteerden met een slap handgefclapfwerden
teruggewezen.
/
Om 16.45 uur sloot LANKHOBSI de vergadering en deed mededeling dat dit niet het laatste congres over dit onderwerp was
geweest en dat er in kleiner verband nog verder over gepraat
zou worden.
De algemene indruk, die dit Congres achterliet is de volgende
Verzwakking van het Nederlandse oorlogspotentiëel, o.a. door
verkapte opwekking tot anti-militairisme en dienstweigering.
Ben poging om vooral de Nederlandse jeugd in een "Vredes"organisatie bijeen te brengen door speculatie op de betere
gevoelen van de mens en daardoor vat op de jeugd te krijgen.
Ondanks het feit dat het woord communisme practisoh niet is
genoemd, toch een poging om te suggeyreren dat van de zijde der
sterk progressieven alleen de Vrede te verwachten is.
Over het algemeen kan men zeggen dat het congres, van de
zijde der organisatoren bezien, volkomen geslaagd mag heten.
Mogelijk kan dezerzijds nog de hand worden gelegd op een
uitgewerkt stenografisch verslag.
Men had zich voorgenomen gelijktijdig met het Congres een
tentoonstelling te houden van de anti-oorlogspropagandacommissie i.z. "leugens in de leerboeken". Wegens te weinig activiteit van deze commissie was er geen voldoende materiaal en is
da tentoonstelling afgelast.
Bijlagen: 4
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Zat erdag 1 g Nov emb er
's middags:
2.30 uur: Zaal
en.Tot 3*30 uur gelegenheid om verschillende
technische regelingen,o.a.onderdak in orde te brengen.
3.30 uur: Opening.
S 3-45 uur: Inleiding Prof.Dr.M.Minnaert,hoogleraar te Utrecht over:
"Onderwijs en Vrede, en de verantwoordelijkheid van hen <3
die onderwijs geven11.
4.30 uur: Pauze.
..45 uur: Inleiding Dre.H.J.Jordan,rector Montessori Lyceum te
De Bilt,over "Intellectuele,.morele en sociale opvoeding
als weg tot vrede".
5.30 uur: Einde 1e zitting.
's avonds:
8.00 uur: Inleiding Dr.J.Engels*l eraar H.B.S.,te Groningen,overt
"Oorlogsvoorbereiding als belemmering voor het Onderwije
8.45 uur: Pauze.
.XJ9.15 uur: Inleiding Dr.C.P.Gunning,rector Amsterdams Lyceum»over:
"De roeping van Nederland als cultuur staat".

<

Zondag 13 November.
's morgens:
9.30 - 12 uur: 4 Commissie vergaderingen.
12 - 1 uur: Pauze,
's middags:
1 - 5 uur:
Middagzitting.Verslagen van commissie-vergaderingen en gelegenheid tot v r i j e discussie.
5 uur:
Sluiting.
Onderdak_en andere_inlientingen in_de hal,

A F S O H E I f f T »
Onderwijs - Vrede.
Enige punten dia van belang kunnen zijnom "bij de discussie tot een
positieve eindconclusie te geraken.
1*
2»

Onderwijs dient de vredesgedachte te bevorderen.
Allen die bij het onderwijs aèjn betrokken dragen in dit opzicht
een grote verantwoordelijkheid.
3. Om de vredesgezlndheid door middel van het onderwijs te bevorderen
is het niet alleen van belang aandacht te besteden aan het geschiedenis-onderwijs. V el e onderdelen van het onderwijs alsmede de persoonlijke instelling van degene die les geeft,zijn van belang.
4. Chauvinisme en rassenhaat moeten bij het geven van het onderwijs
worden vermeden evenals de accentuering van wat de volkeren scheidt.
5. De invloed van de oorlogen in het verleden op de geschiedenis behoeft niet te worden weggecijferd maar moet ook niet worden overdreven.
6» Oorlog is niet onvermijdelijk»(ook in het verleden sijn vele malen
dreigende oorlogen op het laatste moment voorkomen!)
7» Het besef,dat een oorlog kan voorkomen worden alsmede de persoonlijke verantwoordelijkheid op grond van wereld— en levensbeschouwing
of geloofsovertuiging dienen ons o.a.bij het onderwijs tot constructief vredeswerk aan te sporen.
8. len volgende ooröjlg zal het voortbestaan van beschaving en cultuur
op het spel aetten.
9. De school moet er toe bijdragen de leerlingen de gevolgen van de
oorlog voor de mensheid te doen beseffende vraag kan gesteld worden
of in verband hiermede de propaganda voor het leger op de school
verantwoord is.
10* Bij het geven van onderwijs dient men de leerlingen regelmatig in de
praktijk te laten beleven dat conflict door onderling overleg kunnen
worden bij gelegd.Hierbij krijgen offervaardigheid,verdraagzaamheid,
naastenliefde enz. praktische waarde.
11» De leerlingen dienen hierdoor te worden opgevoed in het besef dat
ook conflicten tussen staten opgelost kunnen worden door redelijk
,
overleg en dat oorlog geen oplossing voor bestaande problemen.
12. Het ontwikkelen van een zelfstandige critische geest bij de leerlingen is van belang,omdat zijjaf daardoor in staat worden gesteld
oppervlakkige propaganda te ontledenj
13. Bij het geschiedenisonderwijs dient ook behoorlijk aandacht te
worden besteed aan de ontwikkeling van de vredesgedachte in de
loop der eeuwen.
14* Voorts dient een systematische voorlichting te worden gegeven omtrent de instellingen welke hebben bestaan of nog bestaan om de
vrede en de samenwerking der volkeren te organiseren.(Volkenbond,
Internationaal gerechtshof,Verenigde Naties)
15. Reeds oorlogsvoorbereiding werkt belemmerend voor goed onderwijs
in vredestijd.
16» Voortzetting van het overleg zoals in dit in het onderhavige congres is geschied om zodoende belangrijke suggesties uit te werken
tot concrete voorstellen aan voor het onderwijs gezaghebbende
17.Akjringen!~Hé't besef moet doordringen dat aparte groepen van elkaar
gescheiden de oorlog niet kunnen verhinder en, doch dat samenwerking
met eerbiediging van eikaars levens—en wereldbeschouwing een noodzakelijke voorwaarde is voor constructief vredeswerk in het onder
wijs.
18. Instellen van een leerstoel voor vredeswetenschappen,Het vormen van
een vredeswetenschappelijk instituut»
19. Het opnemen van contact met groeperingen van intellectuelen en kunst
naars en met hen die in de toekomst het intellectuele kader van
onze maatschappij zullen vormen,.

Lijst met namen van personen, die net congres geheel of gedeeltelijk
bijwoonden:
BAAT, Jan Hermanus,geb. te Medan 30-11-1926, medisch student „wonende
Laan van Minsweert no.1 te Utrecht,
BENTVELD, D. , van, wonende te Rotterdam,
]j$BULTJE»Catri»2,Spuistraat 26 2, Amsterdam,
DIJ CK, L e end er t Antonius,van,geb. te Rotterdam 1 3-8-19 20 1 stadent ,
wonende van Humboldtstraat 1 bis te Utrecht,
BENGELS — geb, van der GAAG, Catharina Johanna^geb. te Amsterdam 5-6—
t'
19 15» Groningen.
^ jGELDERjJet, van, Amsterdam,
;^i GO RÏZAK, Wout er» Amst erdam,
^[HARMSM,Annie,wonende 1e At j ehst raat, Amsterdam,
Theodore Johan,geb.te Amsterdam 2-1 1-19 23» wonende Schouwstr.
no. 12,Nieuwendam,
1 HOEKSTRA» Jac , Amst erdam ,
JAG-ER, Cornelis,de,geb.te Den Burg 29-4-1921 , wonende Kanaalweg 120,
Utrecht,
){|JONG, Glaart j e, de, Hunz est raat , Amst erdam,
,AjpJOÏTGr,Lucas,de,geb.te Amsterdam 17-6-1926, wonende Biezerstraat 10 I
^
Amsterdam,

"fïj^tJONG (Jonge),dr.W.J.,rector Lyceum Overveen,
lKLIHKENBERG,Willem Gerard,geb.te Purmerend 7-12-1923,Amsterdam,
!| Of AAK, Ri e, Amst erdam,
,Greet,
iLARET,W.F»H., onderwijzer, Amsterdam,
lLOE3?»Johannes Jacobus,van,geb.te Zuilen 8-7-1924»wonende Julianaweg 386,Jutphaas,
JMADDEN,Torn,(Engelsman),alg.secr.I.U.S.
X jMULDER,Else,Hilversum,
jMULDER,Rudi, _
NAGEL, Alfred Leo, geb. t e Zeist 30-8-19 27, won end e Slotlaan 1a, Zeist,
NORDHOLT, Ri et j e, Bev erwi jk,
jNIJMAN,Henk,wonende Marathonweg 33 II,Amsterdam,
- geb.ZEEHANDELAAR,Anny Betty,geb.t e Amsterdam 5-7-1925,
wonende Mercatorstraat 71,Amsterdam,
<QpRITTER,Fridolin Jacob,geb.te Soerabaja 21-4-1924,chemisch student,
wonende Justus van Effenstraat 38,Utrecht,
9<jEOELOFS,André,
/JSMITSrMartin,geb.te Amsterdam 11—6-1922,wonende Muiderstraat 15 ,
Amsterdam,
SNEIJDERS de VOGEL,Kornelis,geb.te Zoeterwoude 9-8-1911,wonende
Bi eter Saenredamstraat 42 bis te Utrecht,
lSU CHÏSLEN,Gui do,v an,

\e Lu.e.011 est raat 66 II,Amsterdam,
\WLTH,Zarl Andreas,geb.te Kealen 21-1-1928,
V|ZONHENBERGr,dr.Joliannes El i a ab et h-Mar i e Alpnonsus,geb. te
A
Rotterdam 16-4-1907,Den Haag.

-COMITÉ TER VOORBEREIDING VAN

Gong fes „ Onderwijs - Vrede
SECRETARIAAT: P. SMULDERS. VROUKSTRAAT 313» AMSTERDAM
GEMEENTE GIRO: A 3773 ».n.v. AUGUST1N. FALCKSTRAAT i • AMSTERDAM

'.Vaarde V r i e n d ,
De hierbij toegestuurde syllabia: hebben de kostorijs van
en zijn bedoel <•. ore de "'-ezoekersvan te voren t in 4e te behandelen
terie ,in te leiden.
n et verdient dus alle nnnbevelinr ze ^elyktlidig aet de to
kaarten "te verkopen.
x
•&.
Namens het Initiatiefcomite,
l.Smulders,secretaris.
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Datum: 5f

no. 1243'49 I.U.S.

Onderwerp: Bespreking, gehouden naar aanleiding van
het Congres "Onderwijs-Vrede" te Amsterdam
Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

vt

Na het congres "Onderwijs-Vrede" te Amsterdam had nog
een bespreking in kleine kring plaats, waarbij aanwezig
waren:

* l ANÏÏIE HABMSBN,
K\D LEO NAGEL, geb. 30-8-27,
•T* LEENDEBT ANTONIUS VAN DIJCK, ge b. 13-8-20,
X| Drs COENELIS DB JAGEB, geb. 29-4-21,
v J TOM MADDEN,

f

en een onbekende Belg.
(Zie voor Torn Madden rapport C/2 no 1218'49 OPSJ dd 28-11'49.- Verb. 19).
Waar de O.P.S.J. is aangesloten bij de International
Union of Students, was Madden kennelijk aanwezig om te
zien hoe het congres verliep.
Torn Madden begon te vragen over de politieke toestand
onder de Utrechtse studenten. Van Dijck vertelde een en
ander over de stddentencorpora in Utrecht en vertelde er
bij dat in sommige hiervan wel progressieve mensen zaten.
Hij noemde niet de studentenvereniging "Veritas" daar dit
een' SiK. vereniging is. ïom Madden wilde echter weten of
er ook nog progressieve R.K. studenten in Utrecht waren.
Van Dijck bevestigde dit. Hij vertelde verder, dat het
aantal progressieve studenten zeer gering was; wel bestaat
er ook een studentenvereniging "Prometheus" in Utrecht,
doch deze is nooit door de andere corpora erkend. Hij vertelde, dat deze vereniging haar ontstaan dankte aan het
feit, dat niet alle studerenden zich konden veroorloven
lid te worden van een der andere corpora. "Prometheus"
telt nu ca 100 leden. Madden vroeg wat er dan precies in
"Prometheus" gedaan werd. Van Dijck antwoordde hierop,
dat er gesproken wordt over cultuur, muziek, politiek e.d.
Verder deelde hij nog mede, dat in deze vereniging ook
enkele progressieve figuren zaten.
Vervolgens vroeg Madden aan Nagel hoe het stond met de
studentenafdeling van de O.P.S.J. in Utrecht. Nagel probeerde in zeer slecht Engels niet helemaal te laten blijken
dat dit een fiasco was geworden, maar Madden had de zaak
al door en merkte op dat die zaak er dus in Utrecht zeer
slecht voor stond.
Voorts informeerde Madden naar het tef ziele gaan van
"Synthesis". Uit deze vragen bleek steeds dat Madden goed
op de hoogte is van wat er zich in de studentenwereld heeft
afgespeeld en nog afspeelt. De Jager vertelde dat in "Synthesis" allerlei socialistische lieden zaten en dat deze
vereniging eigenlijk ten val is gebracht door de "Nederlandse Labour-leden", zoals hij het uitdrukte. Madden vond
dit sabotage.
-Verder-
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Verder informeerde Madden waarom in Utrecht eigenlijk
een O.P.S.J. was en ook een vereniging "Prometheus". De
Jager verklaarde, dat "Prometheus" niet ontstaan was na
de opheffing van "Synthesis", maar eigenlijk gelijk met
"Synthesis" was ontstaan. De O.P.S.J. is in Utrecht in
het leven geroepen na het ter ziele gaan van "Synthesis".
Madden kwam toen met het volgende plan:
In Utrecht worden enige besprekingen gehouden, waarbij de
progressieve figuren die men kent worden uitgenodigd. Er
wordt voorlopig voor de studenten in Utrecht geen vereniging opgericht, dit is van later zorg. Op deze besprekingen
zouden voorlopig onderwerpen kunnen worden besproken als
bijv. het afgelopen congres "Onderwijs-Vrede", de UNO e.d.
Madden verklaarde verder, dat op deze manier - door een
brede basis te leggen - men steeds meer progressieve studenten aan zou trekken. Dit plan vond algemene instemming.
Verder vroeg Madden of Utrecht regelmatig materiaal van
de I.U.S. ontving. Op het ontkennende antwoord haalde Torn
Madden enkele brochures voor de dag en deelde deze uit.
Dit waren: "Students against Spanish fascism", "Wither
education in the U.S.A.", "This is the I.U.S." en de brochure "Relief Work of the International Union of Students".
Madden vroeg aan Annie Harmsen of zij ook het een en ander
wilde uitdelen. Zij verstrekte aan de aanwezigen de nummers
van "World Student ïïews" vol.13 No.3 -1949 en no. 4-1949.
Nagel vroeg of er ook nog I.U.S.-speldjes aanwezig waren
en ook deze werden door Annie Harmsen verstrekt -C zie fotocopie).
Bijlage: foto-copie I.U.S.-speldje
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Onderwerp: Bestuursvergadering O.P.S.J., afd. Utrecht,
gehouden op 29-11-49 ten huize van:
LEENDERT CHRIST, geb. 17-7-13, wonende

Kwartelstraat 23 bis te Utrecht.
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem

/"

Aanvang ten 20 uur, einde ten 22 uur.
«Aanwezig waren:
^ PBTER SMULDERS (Amsterdam), in zijn functie van instructeur
. der afd. Utrecht,
X'ALFRED LEO NAGEL (Zeist), geb. 30-8-27, en later
X f D r s . CORNELIS DE JAGER, geb. 29-4-21.
Smulders begon met het plan te ontvouwen zoals dit op de
vergadering van de Organisatieraad van 26-11-49 voor Utrecht
was uitgestippeld.
Het plan komt hierop neer, dat Smulders op 29-11-49 contact
X U o u opnemen met LEENDERT ANTONIUS VAN DIJCK, geb. 13-8-20, om
met hem en enkele leden van de Utrechtse studentenvereniging
" zoals JOHANKES JACOBUS VAN LOEF, geb. 8-7-24,
n JAN HERMANUS BAAY, geb. 30-11-26, de mogelijkheid te bespreken, een weekend te beleggen in Amsterdam. Aan dit weekend
zouden dan o.a. deelnemen: Cornelis de Jager, Alfred Leo Nagel,
. van Dijck, J.J. van Loef, /J.H. Baay en een zekere ROBERT
AMERONGEN. Op dit weekend zullen dan nadere pogingen onJ dernomen worden om onder de studenten te Utrecht te komen tot
het oprichten van "iets progressiefsn. (zie ook rapport Verb.
19 G/14 no 1243'49 IUS dd 5-12-49).
Hierna werd Nagel aan de tand gevoeld betreffende het seholierenwerfc van de OPSJ te Utrecht. Nagel vertelde dat hij in
Zeist drie nieuwe leden voor de OPSJ had gewonnen, maar dit
waren niet scholieren zoals meti tot nu toe gewend was, n.l.
een leerling verpleegster, een/leerlinge van de huishoudschool
(zuster van eerstgenoemde) er/een jongen van de ambachtsschool;
namen werden niet genoemd. Smulders meende, dat, aangezien er
nu dus vier leden in Zeist/waren, hiervoor eens een gezellig
avondje moest worden georganiseerd en wel door het zusje van
Nagel, die eveneens lid is van de OPSJ. Op dit avondje zal
dan wel iemand uit Amsterdam komen om over het Jeugdfestival
in Boedapest te spreken. Verder was het verslag over de scholieren in Utrecht, die lid zijn van de OPSJ geheel in mineur,
daar deze practisch nooit een vergadering bijwonen en ook geen
activiteit ontplooien.
Verder vroeg Smulders op welke scholen in Utrecht men nu
eens iets kon beginnen. Natuurlijk werd direct door Nagel genoemd de HBS/A aan de v. Asch v. Wijokskade. Hierbij werden
de namen genoemd van KETT (zoon van de adjunct secretaris van
)de Kamer van Koophandel te Utrecht, W. Kett, wonende Dr. Th.
's Jacoblaan 40 te Maartensdijk), JOB LBBER, me j. BOURGOGNE,
j<| VAN BASTEN en HENDRIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK, ge b. 27-7-30.
*

-Smulders-
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Smulders vroeg of met deze mensen - behalve Van Beek, die
reeds lid is van de OPSJ - al eens over de OPSJ was gesproken; Nagel beantwoordde dit ontkennend. Alle vier scholieren
bovengenoemd, waren enthousiast over het congres "OnderwijsVrede", gehouden te Amsterdam op 12 en 15 Nov. 1.1., ten
minste volgens Nagel. Smulders informeerde waarom deze lieden
er dan niet geweest waren. Het bleek dat dit de schuld was
van v. Beek, die door ziekte de zaak had verwaarloosd.
Smulders meende dat voor deze leerlingen van de HBS ook wel
eens een gezellig avondje gehouden kon worden, eveneens met
een spreker uit Amsterdam over "Boedapest".
Vervolgens kwamen de financiën ter sprake.
Smulders deelde mede, dat er binnenkort een mogelijkheid
komt voor de afdelingen van de OPSJ om meer geld in kas te
krijgen, n.l. door het kort geleden te Amsterdam opgerichte
Landelijk Verkoop Bureau, afgekort L.V.B. Dit werkt al volgt:
r \e afdelingspenningmeester van de OPSJ gaat op pad om abonnev - "•
menten af te sluiten op het 3-maandelijkse blad van de I.U.S.,
genaamd "World Student News" en verder tracht hij de reeds
eerder gerapporteerde brochures van de I.Ü.S. te verkopen
(zie rapport C/14 - 1243*4-9 IUS), alsmede abonnementen op
"Die Welt Jugend". Verder kan deze penningmeester ook boekwerken verkopen, afkomstig van "Pegasus". Van het geheel
.krijgt de afdeling dan 5f° provisie. Bestellingen moeten wordden gericht aan ANNIE HAR1SEN, 1e Atjehstraat 41 hs, AmsterX l dam (0). Betaald moet worden aan BIS NOBDHOLT te Amsterdam.
Tevens begint er een spaarzegelactie. De afdelingen van de
OPSJ krijgen spaarzegels van 10 et per stuk. Deze moeten aan
de leden worden verkocht voor dit bedrag. Wanneer de leden
het een en ander bij de penningmeester kopen, b.v. "World
Student News" voor desomma van 40 cent, dan kan dit bedrag
worden voldaan met deze spaarzegels. De zegels worden dan
weer ingeleverd te Amsterdam. Voor één nummer van "World
Student News" retourneert Amsterdam aan de afdeling 5 cent;
voor een boek bedraagt dit 5$.
Verder kreeg Utrecht rtot taak om tot Februari 1950 er 10
leden en 8 abonné's bij" re winnen en 75 kranten "Studie en
Strijd", verdeeld over drie nummers, te verkopen.

DcC, 1949
Na •14/001^93;.

E H

Bèta?** Congres HOnderwijs«»VredeH.

Naar aanleiding van d e bijlage in Uw schrijven dd« 15 December
194-9 (Ho»*74428) worden U hierbij toegezonden copie^ln twee circu»
lairea terzalce bovengenoemd congres*
*
/f 19 December 1949»

O
Aan het Hoofd der B»V*D*
Javastraat 68*
D e n H a a b*
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A f s c h r i f t
CONGRES

ONDER'VIJS - VREDE

Denk je eens in: een natuurkunde-les zonder atomen. Dat is erger dan
aardappelen zonder zout. Laten we maar eerlijk zeggen: dat is ondenkbaar!
We zouden lang kunnen blokken, eindeloos dikke boeken door kunnen werken
en....dan nog niets snappen van de wetten van de natuur.
Maar, een wereld zonder
ATOOMBOM

Dat opent schonere perspectieven. Dat betekent een gruwelijk vernietigingswapen minder. De kranten staan de laatste tijd vol van onheilspellende berichten. "Spanningen in Berlijn", "Conflicten in de U.N.O.", "Bewapening! "... .Het staat er in vette koppen. En boven al die spanning en
onzekerheid, al die twijfel en angst, hangt het gevaar van de atoombom.
En wanneer $ij je niet met hem bemoeit- bemoeit hij zich met jou. Daarom:
weg met die atoombomi
ATOOMENERGIE

Prachtig! Denk je eens in, wat er allemaal mee te bereiken zou zijn.
We zouden enorme hoeveelheden energie kunnen opwekken, we zouden de machines sneller kunnen laten draaien, fantastische plannen kunnen ondernemen;
de wereld mooier en beter maken. De atoomenergie is onze vriend en niet
onze vijand. Zij moet de vrede dienen en niet de oorlog. Er moet een einde
komen aan de aanwending van wetenschap en techniek voor destructieve doeleinden. De hoge roeping van de wetenschap is; constructief zijn. De mensheid dienen en niet haar belagen. Misschien ga je verder studeren als je
van school komt.
Misschien ga je naar de zeevaartschool of stap je naar de universiteit.
Misschien word je architect.- Maar dan wil je ruime woningen bouwen en gee
bunkers. Of
dokter. - Maar dan wil je mensen genezen en ze niet doden
Ingenieur, dat is ook een mogelijkheid.- Maar dan wil je de rivieren overs^annen met grote bruggen en geen pontons slaan. En omdat je dat wiltomdat je rustig wilt studeren, in de bronnen van de kennis wilt grasduinen
wil je Vrede. En er zijn er meer die dat willen. Je vindt ze overal bij hè
onderwijs: professoren, leraren, onderwijzers, studenten en scholieren!
Samen willen ze iets doen voor de Vrede. Allereerst op hun eigen terrein.
Zij willen het onderwijs maken tot een instrument van de Vrede! Het hoogste, wat wij ervan kunnen verlangen.
Daarom hebben een aantal jonge mensen in Nederland de koppen bij elkaar
gestoken en met elkaar een comité opgericht, dat een
CONGRES "ONDERWIJS-VREDE"

gaat organiseren. Op dat congres zullen de vredelievende mensen, die allen
op de een of andere manier bij het onderwijs betrokken zijn, met elkaar
over deze belangrijke vraagstukken spreken. Ons initiatief heeft weerklank
gevonden: op verschillende scholen in Nederland hebben de scholieren het
plan opgevat comité's op hun school te gaan stixchten, die het congres op
hun eigen school voorbereiden.
Een aantal professoren, leraren en onderwijzers hebben zich reeds berei
verklaard mee te werken. En ook in de studentenwereld vindt onze oproep
weerklank. We rekenen ook op jullie medewerking.
Vormt een comité op jullie school. Vraag steunlijsten aan bij B. August
Falckstraat l 1 S Amsterdam.
De scholieren zullen niet op het congres ontbreken!
Nog een advies. Pak je agenda en schrijf op: "Zaterdag en Zondag 12 en 13
November a.s. Congres Onderwij s-Vrede in het Minerva-paviljoen, Alb.Hahn| plantsoen te Amsterdam. Verdere inlichtingen kan de secretaris van he
u* l comité je verschaffen: P. Smulders, Vrolijkstraat 313 te Amsterdam.

In-

Instemming betuigden o.a.:
Prof.Dr.C.,4. Mennicke, Dir.Int.School
voor Wijsbegeerte
Amersfoort
'T, Bergshoeff, Montessori-onderwijzer
Amsterdam
'A.I.J. Brandenburg, onderwijzer
Amsterdam
Amsterdam
fMej.W.C.P.Dol, Hoofd Montessori-U.L.O.
Valeriusplein 13
Dr.C.P. Gunning, Rector A'dams Lyceum
Amsterdam-Z.
Fr.v.Mierisstr. 6l Amsterdam-Z.
Ds.T.O. Hylkema
Mevr. D.Klinkhamer-Bastert,Lid Voogdijraad
Overtoom 383
Amsterdam-W.
* Ds.Fr.Kuiper
Amsterdam
J Prof. Dr.G. Mannouiy
C.Krusemanptr.29
Amsterdam-Z.
W.Ph.Pos,Dir.Academie voor Dramatische Kunst
Amsterdam
"*Prof. Dr. J. Presser
Maasstraat 150
Amsterdam-Z.
Jhr.iV. J.H.B. Sandberg, Dr.A'damse
Musea
Maasstraat 80
Amsterdam-Z.
Dr.K.H.v.Schagen,Reetor Academie
Raphaelstr.12
voor Lichamelijke Opvoeding
Amsterdam-Z.
i Dr. C.J. Vos, Leraar Barlaeus-gymn.
Amsterdam
Drs.S.E.H. de Vries, leraar Vossiusgymn.
Amsterdam
Apeldoorn
«E, Harmsen, Leraar H.B.S.
Baambrugge
j.T. Baanders, Lerares I.V.K.N.O. A'dam
.H.J.Jordan, Rector Montessori-Lyceum
De Bilt
Meyertnan Sr., Dir. Rijkskweekschool
DoëÜnchem
Doetinchem mede namens de leraren
^.iProf .Dr.W.F. Wertheim
Amsterdam
Simons,Hoofdred. "De Dom"
Frederiksoord
Groningen
SjDr.J. Engels, Leraar H.B.S.
Bestuur Bond van Onderwijzeressen bij
het voorbereidend Onderwijs
Den Haag
Haarlem
*Dr.J.M..E.M.A. Zonnenberg
Haarlem
Soendastraat
«J. de Brie, Onderwijser
Soendastraat
Haarlem
}A. de Brie, Onderwijzer
Julianalaan 6 O ' veen(Tïaarlem)
Ds J. de Graaf
Aelbertbergstr.78
Haarlem
de Kat, tekenleraar H.B.S.
Jan Steenstraat 3? Haarlem
jtjE. Sandjer, Leraar H.3.S.
Haarlem
v. Dortstraat 60
K»P. Schaft, onderwijzer
Haarlem
Verspronckwe?
'j-ilr.B.Visman, Leraar M.T.S.
Haren(Gr.).
•'Mej. A. Witvoet, Onderwijzeres
Heemstede
.H.P, Baard, Dir.Frans Halsmus.H'lem
Heemstede
i/'iJ.v.d.Meulen, Dir .Rijkskweekschool H'lem Eerelmanstraat 13
1s-Hertogenbc
Ds,Kr. Strijd
Hilversum
B.Coster, Leraar Lyc.Hilversum
Dr. G. Stuiveling, Leraar Lyc.en
Hilversum
Letterkundige
Drs.M.B.Teipe, Leraar H.B.S. en
Hilversum
Letterkundige
Leiden
Prof. Dr.E.Gorter
Leiden
* Prof.Dr.K.H. Miskotte

Leiden

Dr. M. Rooseboom
Dr. A.G. Brandsma
Ds. P. Eldering
k-Ir.K.J.Hondius,conrector Jac.P.
Thijsse Montessori Lyc.
D.v.Bentveld, Hoofd L.O.
Dr. A.J. Goedheer
Prof. Dr. M. Minnaert
F.J.Ritter,ab-actis I H.B.Ned.Stud
ver.voor Wereldrechtsorde

Maastricht
Oegstgeest
Julianalaan 1"?8

Overveen
Rotterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht

-3Dr.K.Sneyders de Vogel, Leraar H.B.S,
en Gymn.Wageningen
J Dr. W.H.C. Tenhaeff
MIltJIj.c.M. Kruis inga, Notaris
f Prof. Dr.H.W.F. Stellwag
x-^Dr. M.J. Freie, Rectrice Gemeent.Lyc
voor meisjes
Dr. C.E. de Boer-Bastert, Lerares
Vossius Gymnasium
Th.E. Cappenberg, Leraar A'dams Lyc.
fit Dr. J. ter Meulen, Bibliothecaris
{
Vredespaleis
JU Ds. H.J. de Wijs

Utrecht
Utrecht
Vriezenveen
Baarn
Verdistraat 2

Amsterdam-Z.
Amsterdam
Hilversum

Borneostraat

Den Haag
Gouda

A f s c h r i f t
OPROEP TOT EEN CONGRES OVER ONDERWIJS OORLOG EN VREDE.
Nog steeds is de internationale situatie dreigend. In bijna alle landen concentreet men zijn aandacht en zijn energie op de bewapening. Het
gehele leven is getrokken in de sfeer van een komende oorlog en deze
sfeer heeft 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 voorbereiden. Wij zien hoe
overal bij het geschiedenisonderwijs veel aandacht besteed wordt aan gewapende conflicten, terwijl niets daar tegenover staat, dat de vredesgezindheid kan versterken.
De intensiteit, die de huidige oorlogsvoorbereiding en oorlogsvoering
kenmerkt, heeft tot gevolg, dat ook het onderwijs als alle sectoren van
de maatschappij niet onaangetast blijft.
Door de fabelachtige oorlogsbudgetten komt het onderwijs ernstig in
het gedrang. Van de verwezenlijking der vernieuwingsgedachte die in en
na de jongste oorlog tot in vele kringen doordrong en zich een weg baande
in de onderwijswereld, kan op deze manier geen sprake zijn. Het aantal
leerstoelen aan de Universiteiten kan niet uitgebreid worden; er is te
weinig geld voor wetenschappelijk onderzoek, er bestaat een nijpend gebrek aan schoolgebouwen en de Collegezalen kunnen de toevloed van studenten niet verwerken.
Het is niet mogelijk om goede salarissen te betalen aan het onderwijzend personeel, zodat vele belangrijke krachten aan het ondersvijs 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 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 half November 19*+9 zullen schoÏÏeren en leraren, studenten en hoogleraren, onderwijzers en kunststuderenden, tezamen in afzonderlijke bijeenkomsten bespreken hoever de geest van
de oorlog reeds in het onderwijs is doorgedrongen, welke ernstige schade
het daardoor ondervindt, en welke mogelijkheden er zijn, om van het Onderwijs een invloed ten goede uit te laten gaan.
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Wij roepen ieder op om dit Congres naar zijn krachten te ondersteunen
en zijn instemming met dit initiatief te betuigen aan:
HET INITIATIEFCOMITË

Augustin
Dr.Rh.Barendrecht
T. de Bordes
Jo Koster
G. Kolkman
F. Kuiper

W'

Studente
Toneelschool
Lerares
Kunststuderende
Student

' H. Lankhorst
R. Laret
P. Smulders
' J.F. Wolf f
«flf Guido v.Suchtelen

Student
Student

-

-J ACDj
CONGRES "ONDERWIJS BN VREDE"

Reeds bij de voorbereiding van het onlangs gehouden congres
"Onderwijs en Vrede" heeft het gespannen tussen de C.P.N.ers, door,
wie dit -congres voor communistische doeleinden moest worden aangewend, en diegenen, die het onderwijs uit overtuiging aen de strijd
V,

voor de vrede dienstbaar wilden maken.
De C.P.N.ers in het Comité van Voorbereiding hadden de opdracht de ter congresse te houden inleiding een propagandistisch
karakter ten opzichte van de Sovjet-Unie te geven en vooral de
sterke vredeswil van dit land naar voren te brengen. Deze opzet is
echter maar ten dele gelukt, daar men rekening diende te houden met
degenen, die er een eigen mening op na houden. Mensen als Prof.
/ Minnaert en Dr. Gunning b.v. gaven duidelijk blijk het congres niet
dienstbaar te willen maken aan het communisme. In anderen, zoals
b.v. de C.P.N.er Dr. Sngels uit Groningen, had men uiteraard "een

V .j

Y

gemakkelijke prooi".
Zo kwam de C.P.N, dus met bovenvermelde plannen reeds bij
de voorbereiding van het vooral in "De Waarheid" met veel drukte
aangekondigde congres niet veel verder, zodat voorlopig "de onafhankelijken" hierbij succes konden boeken.
Voor wat betreft het optreden op het congres, had de C.P.N,
leiding in een voorafgehouden "onder-onsje" met een kleine groep
vertrouwde leden|het karakter van de te houden discussies - waaraan
een ruime deelname van C.P.N, zijde wenselijk werd geacht - uiteengezet. Er moest sterk de nadruk gelegd worden op die punten betref-

fende de vrede, die in de inleidingen niet of onvoldoende naar voren
gebracht werden.
O.a. moest de Sovjet-Uriie ten opzichte van de vrede in een
zo gunstig mogelijk, en Amerika en zijn vazalstaten in een zo ongunstig mogelijk daglicht gesteld worden.
Verder zou in het "Permanente Comité" de macht der C.P.N.
zo groot mogelijk moeten worden voorgegeven.
Tevens echter diende men er rekening mede te houden, belangrijke personen hierdoor niet af te schrikken en in ieder geval voor
t,,_

x

het werk van het Comité te behouden.
In de sectie van Dr. Sngels was het eenvoudiger. Ofschoon
ook deze inleider zijn Sovjet-reolame er niet al te dik bovenop kon
leggen - immers moesten de punten der te houden inleidingen de vooraf te houden samenspraak der inleiders passeren - viel natuurlijk in
de beantwoording der discussies wel een en ander op te merken, dat
genoegdoening verschafte aan het C.P.N.-streven. Bij de twee andere
genoemde inleiders was dit echter niet mogelijk. Deze hadden zich
reeds in bedoelde "samenspraak" verzet tegen het opnemen van al te
'v

zeer op Sovjet-propaganda gerichte uitspraken in de te houden inleidingen en hun verdere medewerking afhankelijk gesteld van het
achterwege blijven hiervan.
In de op hun inleidingen gevolgde discussies hebben ze zich
enige malen min of meer openlijk tegen het drijven van aan de discussies deelnemende C.P.N.ers moeten verzetten. Deze strijd heeft
zich «enter vooral achter de schermen afgespeeld, daar, indien ze de
communisten te zeer in het openbaar zouden aanvallen, de samenwerking
met laatstgenoemden in gevaar gebracht zou worden. Vast staat echter,
dat de C.P.N, haar plannen niet verwezenlijkt heeft gezien.

De door de C.P*N. "half-zacht" geachte wetenschapsmensen,
bezield met ijver voor hun ideaal, bleken nog te hard om te happen
in hetgeen de C.P.N, zo gaarne gezien zou hebben.
De pogingen tot verwezenlijking van het plan worden echter
voortgezet, zodat ze wellicht eens kans van slagen zullen hebben.

10 December 1949.

/ SfINÏSTSRIE VAN

*s-Gravenhage, 9 Januari 1950
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Passage in "De Vuurpijl**.

n.a.v bericht in de Vuurpijl van 13
December 1949.
V E R T R O U W E L I J K

Mede te Uwer informatie moge ik U - wellicht ten overvloede berichten, dat het kaderorgaan der O.P,s*J», M De Vuurpijl" van 13
December 1949 een passage van de volgende inhoud bevatte:
M O.P.S.J,-uitingen in de Kerstvaeantie,
In de Kerstvaeantie wordt er door Amsterdam als uitnodigende partij
een sportfestijn georganiseerd.
Ze nodigen daarvoor Haarlem» Gooi, Utrecht en zichzelf uit op 29 December in de Witteaohool, de Wittestraat Amsterdam.
Toegangsprijs hiervoor bedraagt Fl.0,10,
Aanvang 10 uur s*ochtends.
Sport en :ping-pong, enkel en dubbel f
schaken alleen enkel*
Er worden voor de winnaars diverse prijzen beschikbaar gesteld (ook
afd. en centrum prijzen).
De opgaven hiervoor moeten voor 21 December binnen zijn bij C. Buitje,
de Wittekade 65', Amsterdam-West, *»
Ik moge U verzoeken mij te willen doen mededelen in hoeverre
de in dit artikel bedoelde school thans nog voor haar oorspronkelijke
doel wordt gebruikt» dan wel of daaraan inmiddels een andere bestem»
ming is gegeven.
Zo mocht blijken, dat het gebouw inderdaad nog bij het onderwijs in gebruik is, zal ik gaarne vernemen of - en zo Ja op welke
wijze - de O.P.S.J. op 39 December J.l, over een of meer lokaliteiten daarvan de beschikking heeft gekregen, alsmede van welke zijde
hiervoor de benodigde toestemming werd verleend.
Vermelding van eventueel verder voor mijn Dienst wan belang
zijnde gegevens aangaande het vorenstaande, zal ik tevens op prijs
steil en.
Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

L .L, van Laere

De ^eer Hoofdcommissaris van Politie
te
AM3TBHDAM*

A

|
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VEBTEOUWELIJK

Verbinding: 19
C/2 no. 35 '50 ÖPSJ

H JAN. 1950 =
' Dat^m

Onderwerp: Bijeenkomst van de . 0. P. S. J. af d. Utrecht,
op 30-12-49 ten huize van LEENDEBT CHEIST,
geb. 17-7-13, wonende Kwartelstraat 23 bis
te Utrecht.
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht:- idem
Aanwezig waren:
T^PETEB SMULDEBS (Amsterdam),
t

>

\#ALFBED LEO NAGEL ( Z e i s t ) ,
v . d , Kempen, of v . d . Kemp (lid ANJV - U t r e c h t ) ,

/.-&•-**'PILLIPPO (lid ANJV-Utrecht, personalia niet b e k e n d ) ,
a*~/r-fld AHÏHUH STAM,- geb. te Kampen 14-12-26, thans wonende Maria'
" " ^ p l a a t s 16 bis te Utrecht,
?4'WIJNAND JAGOBUS LEBER, geb. te Utrecht 6-9-30, wonende
Waalstraat 89 te Utrecht,
X 1 HENDRIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BESK, geb. 27-7-30, en
^JOHAN HENDBIK WILLEM GHBISTIAAN VAN BEEK, geb.4-6-33.

Volgens Nagel is Stam afkomstig uit een CPN-familie;
z i j n vader en broers z i j n CPN-ers. Stam heeft volgens hem
Geschiedenis gestudeerd en studeert thans Duitse handelscorrespondentie .
Peter Smulders bracht wat materiaal van de I , U . S , mee,
wat ter bezichtiging werd uitgedeeld. Hij vertelde het een
en ander over de I . U . S . , waarbij hij als handleiding gebruikte het boekje "This is the I.U.S.", uitgegeven door de
International Union of Students, Vojtesskë 12, Praha II,
Czekoslovakia, in Augustus 1949.
Om 21.15 uur begon de discussie, die voornamelijk werd
gevoerd door Peter Smulders e n e r z i j d s en Arthur Stam en
Leber anderzijds. Naar aanleiding van een discussie tussen
Smulders en Stam was ter sprake gekomen de strijd tegen
Rusland en de s t r i j d voor de Vrede, die o.a. gevoerd wordt
door de OPSJ (en in groter verband door de W . F . D . Y . ) en
verder het 'etiket dat op de OPSJ geplakt is, n.l. dat van
communistische mantelorganisatie. Leber constateerde nu,
dat dus deze strijd voor de vrede tevens was een in bescherming nemen van de Sbvjet-Unie. Smulders heeft hier feitelijk
geen antwoord op gegeven, maar bepaalde zich tot enige negatieve gezegden.
De discussie tussen Smulders en Stam was interessanter.
In de eerste plaats betwijfelde Stam het, of de groep van
Westerse clericaal-fascisten wel in staat zou z i j n de volken
van West-Europa tot een oorlog tegen de Sovjet-Unie te brengen, gezien de lethargie van deze volkeren.
—2—
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Smulders betoogde hiertegen, dat een aanstaande oorlog een
oorlchg van machines zal zijn, waarin de mensen zelf als
machines gebruikt zullen worden. Stam begon hierna een
verhaal over Dr, Noach in Duitsland, waarbij hij uiteindelijk tot de conclusie kwam, dat het heel goed mogelijk zou
z i j n , dat de rechtse partijen in Duitsland zich zouden
keren tegen Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten.
Stam vertelde verder, dat hij in CPN-kringen ervan beticht werd, een "Trotzkyst" te zijn. Hij noemde drie è
vier uiteenliggende voorbeelden van mensen, die er domweg
van werden beschuldigd Irotzkyst te zijn; o.a» Tito (Stam
•had al een hekel aan hem toen de CPN-ers nog goede maatjes
met hem waren) en een lid van de Labour-partij in Engeland,
die altijd fel voor de vrede gestreden had. Stam waarschuwde tegen dit botweg etiketteren van mensen met de •
naam "Trotzkyst", want hij vreesde dat door deze starheid
veel mensen van het communisme afgestoten zouden worden.
Stam verweet "De Waarheid" eenzelfde starheid en de wijze
waarop hij dit naar voren bracht wekte de indruk, alsof
hem dit zwaar op het hart lag.
Smulders ging op dit alles niet in maar stelde voor, dit
later eens te bespreken, daar dit punt niet in de OPSJ
past. "De OPSJ staat los van de CPN", aldus P. Smulders.
Arthur Stam is een bewonderaar van de Sovjet-Unie, maar
heeft tevens veel critiek.

/
V
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Vó*dr de aanvang der vergadering vroeg Stam aan Nagel of
hij niet bang was dat hij gevolgd werd. Stam had het n.l.
wel eens medegemaakt dat er op een vergadering een spion
zat. Hij had ook al zonder meer het etiket "communist"
gekregen en was nu bang dat dit voor hem wel eens op broodroof uit kon lopen, als hij een betrekking zocht.
Nagel verklaarde dat hij wel wist dat er op vergaderingen
pottenkijkers waren en als voorbeeld haalde hij aan een
OPSJ-vergadering, destijds in café "De Bears" te Utrecht
gehouden (zie rapport C/2-315'49 dd 23-3-49). Persoonlijk
had Nagel nooit bemerkt dat hij werd'gevolgd.
FILLIPPO wenste donateur van de OPSJ te worden.
STAM is lid geworden van de OPSJ en abonné op "Studie en
Strijd".
HMNIE BOURGOGHE, leerlinge HBS/A te Utrecht, is door Pred
Nagel lid gemaakt van de OPSJ. •
Smulders vertelde nog, dat hij bezoek had ontvangen van
een lid van het Uitvoerend Comité' van de I.U.S., die met
hem had gesproken over het a.s, natiojnale congres voor
stuj.4-? ê.§,fi£§if .se nhe, den in Ne de.r lancT e n cTaaro"p" ~aa"tïsTuTÏ e nd
e e n i^ermj£ionaal congres voor studieaangelegenheden in

No.

833 z-7~'48,

&'
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Uw schrijven: No, 71943 d » d « 3*11-'49,
Jnderwerp: O,P,S,jy-tentoonsibelling»

In antwoord ©p bövenaangeaaald schrijven kan het volgende worden berisht:
Alhier is niets kunnen blijken van een door &e 0,»P»S*J*
te houden of gehouden tentoonstelling n,a«v, van het op
IS en 13 November 1949 geheuden öongres "Onderwijs en Trede",
Ook la niet kunnen blijken, dat hiervoor plannen hebben bestaan, Einde*
3,

^Ttib ;-jüïSiSï'SE*ö*»J

MXNI8TSBÏS VAK
KtKNSKLAHJBS ZAOTT
Ho.:B 71943
lid/c -3

O

_
' '*"•"" '

'a-GravenJMtge. 3 November 1949.

0.P.S.J.-tentoonstelling
V S B T R Q ü W E L IJ K.

f e Uwer informatie moge ik U berichten» dat men van
Q.P.S.J.-zijde voornemens is tijdens het op 12 en 13 November
a«s» te houdan congres "Onderwijs en Vrede", een tentoonstelling te organiseren van "leugens in de leerboeken". Als plaats
wordt genoemdt een huisje in het Vondelpark te Amsterdam.
Wanneer dit plan tot uitvoering mocht kernen, zal ik het zeer
pp prijs stellen byzonderheden hieromtrent van U te mogen verHet Hoofd van de Dienst
namens deze:

O

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
AMSTERDAM.

/
•

J.G, Crabbendan.

ö
VERTROUWELIJK

Verbinding: 19
C/2 no 132'50 OPSJ

Datum: 9ü

Onderwerp: Verslag Kader conferentie der O . P . S . J . ,
gehouden te Amsterdam op 28 en 29-1-50
in gebouw "De Leeuw", VMkenburgerstraa
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
ZATERDAG. 28 JANUARI 1950.

Aanvang: 20;18 uur
Einde 23.30 u u r .
Aanwezig waren ca. 150 personen, waaronder:
PETER SMULDERS, Amsterdam
;*.! LUCAS DE JONG (17-6-26) Amsterdam
"
^i CLARA DE JONG (23-3-28)
fl ESTHER DE JONG(28-10-31)

"
ANNA HARMSEN-VAN DER LUGT (24-3-25) Amsterdam
HARRY VISSER (25-5-29) Amsterdam
MARIA ELISABETH IDA HONSELAAR-N0RDHOLT (9-6-30) Haarlem
TRIJNTJE ROELPINA BULTJE (7-1-28) Amsterdam
BRAM IJZERMAN, scholier avond-Mulo te Amsterdam,
WILLY VAN RAAT (nadere gegevens niet bekend),
THEODORE JOHAN HENRAR (f5-10-22),
GREETJE PELGROM en JAN PELGROM,
DAMMERS,
KNAAK, Amsterdam
RUDI MULDER,
KEES STOKERS,

HUIB ZEGELING (of Segeling).
/Ook waren aanwezig:
HENDRIKUS JOHANNES NIJMAN (22-11-23) als vertegenwoordiger
van de Federatie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen^
voor de afd. "Het Gooi Vt Me j. PETRA,
'
x l j & N E L VAN LITH en JOKE VAN LITH,

^LOEKI HEKIT,
'voor de af d. Kennemerlandp^JURJEN BULTJE,
"

U

"

"

Den Haag: ^PAUL VAN DER VELDE,

"
" " Rotter dam :^ j WIM VAN DER ZAKEN,
"
" " Utrecht: ^ALPRED LEO NAGEL (30-8-27), Zeist,
als vertegenwoordiger van de Belgische Volksjeugd de Belg
x^MAHGEL BOGAERTS, wonende te Brussel en werkzaam op een
ministerie; hij spreekt Prans en slecht Nederlands.
Achter de bestuurstafel nam de Dagelijkse Leiding der
OPSJ plaats, bestaande uit:
~~
PETER SMULDERS
LUCAS DE JONG
CLARA DE JONG

M.E.JU JHOJjaELAAR-NOJDHgLT
BULTJE
A. HARMSEN-v.d. LUGT.

T'E.

Na een kort openingswoord van T.E. Buitje werd voorgesteld
om voor de conferentie het volgende presidium te nemen: •
PETER SMULDERS
LUCAS DE JONG
CLARA DE JONG
JOKE VAN LITH

HARRY VISSER
PAUL v.d. VELDE
MARCEL BOGAEETS.

Dit presidium werd onder applaus aangenomen en nam achter
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de bestuurstafel plaats. P.v.d. Velde fungeerde als voorzitter.
De voorzitter gaf hierop het woord aan
PBTER SMULDERS.
Deze las zijn rede van papier voor en deed dit op saaie
wijze. Hij sprak o.a. over het boek "De laatste kans der
mensheid" van Vogt (?). Het is een uit het Engels vertaald
boek, oorspronkelijk verschenen in de U.S.A. , waarin de
schrijver o.a. beweert dat hongersnood in China niet alleen
wenselijk is, maar ook noodzakelijk om het bevolkingspeil
wat laag te houden. In Rusland doen de medici echter alles
om het sterftecijfer zo laag mogelijk te houden. De strekking van Smulders' betoog was, aan te tonen hoe goed en
vredelievend Rusland en hoe slecht en oorlogszuchtig Amerika
wel is. De atoombom wordt door Amerika als chantagemiddel
gebruikt, terwijl Rusland de atoomenergie gebruikt om een
doorgang door de Oeral te maken voor de rivier de Ob om zo
het woestijngebied ten Moorden van de Kaspische Zee vruchtbaar te maken.
Vervolgens becritiseerde Smulders India wegens het onderdrukken van de studenten. De I.U.S. had hierover een brief
geschreven aan Pandit Nehroe en van deze een schrijven terug
ontvangen, waarin Nehroe. de schuld afschoof op de regeringen
van de vorstendommen in India. In India zouden 108 democraten ter dood zijn veroordeeld, waarvan 18 reeds waren terecht
gesteld en de anderen hierop nog wachtten. Volgens Smulders
moest de OPSJ hiertegen protesteren.
Sprekende over Indonesië zeide Smulders, dat Westerling
een pion op het schaakbord was, n.l. een middel in Nederlandse handen om terug te krijgen wat Nederland bij de Ronde
Tafel Conferentie had verspeeld.
Vervolge-ns memoreerde Smulders het voorstel van de I.U.S.
tot het houden van een "dag der koloniale jeugd" op 21 Febr.
Hij constateerde dat de OPSJ de dienstweigeraars van
Schoonhoven had vergeten en dat alleen een meisje uit Rotterdam op haar eentje was begonnen met het zenden van paketten aan deze mensen.
Volgens Smulders gaan hoogstwaarschijnlijk de havenarbeiders in Nederland weigeren de Amerikaanse wapenen te
lossen die over enige weken zullen aankomen. Hij zeide, dat
de OPSJ deze staking moest steunen. De kaderconferentie
heeft danook een telegram gezonden aan de organisatie van
havenarbeiders in Amsterdam, Rotterdam en de Zaanstreek ter
morele ondersteuning van een eventuele staking.
Na de pauze werd om 21.30 uur het woord gegeven aan
LUCAS DE JONG.
STs ëTerste punt behandelde hij: de schoolvereniging als
werkterrein voor de OPSJ. De schoolverenigingen zijn, aldus
De Jong, meestal inactief en daardoor is het gemakkelijk
voor een OPSJ-er om hier voet aan de grond te krijgen. Voorwaarde hiervoor is, dat hij of zij zelf een goed scholier
is. Bijde huiswerkhulp moet vooral gelet worden op de leugens
in de leerboeken en hierbij kan dan goed werk in het belang
van de vrede gedaan worden.
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Voor de afdeling waarin scholen zijn met zeer weinig
OPSJ-ers is een nieuw lichaam gesticht, n.l. de gcholenraad. Zo'n afdeling heeft dan geen centra op de scholen,
maar een scholenraad, welke gevormd wordt door de OPSJ-ers
van die scholen en deze overleggen met elkaar betreffende
de een of andere actie op een bepaalde school.
Het maandblad "Studie en Strijd" is, volgens spreker,
drie maanden geleden bijna opgeheven wegens geldgebrek;
nu gaat het weer beter (oplage 1400). De schoolcolportage met dit blad zal echter moeten worden geperfectioneerd.
De kunst-studerenden in de OPSJ hebben tot nu toe slechts
twee maal hun "oritische stencils" uitgegeven; ook dit
moet meer worden, minstens eenmaal per maand.
™ v De Jong wees erop dat de contributie regelmatig moet
$ƒ worden opgehaald. Het ophalen der donaties zal worden gedecentraliseerd en wordt voortaan door de afdelingen zelf
gedaan.
In Februari zal een geldactie worden ingezet om een tentoonstelling van leugens in de leerboeken te bekostigen.
Van het batig saldo komt ook wat aan de afdelingen ten
goede, waarschijnlijk 50$.
In de tweede helft van Februari zal een "vxedesreferendum" worden gehouden.
In de zomer van 1950 komen er internationale zomerkampen,
waarvoor een spaarzegelactie wordt ontworpen. De kampen
worden gehouden in samenwerking met de W.F.D.Y. en I.U.S.
Er is een begin van samenwerking gemaakt met de Fed. van
Vooruitstrevende Studenten Verenigingen, en wel in Den
Haag en Delft.
Verder deelde De Jong mede, dat er meer kaderledenmoeten komen en dat hierom zoveel mogelijk leden in de organisatie van de OPSJ moeten worden ingeschakeld.
Het 5-maandenplan moet aan de I.U.S. worden opgedragen.
Spreker werd beloond met een daverend applaus.
29 _ JANUARI 1 950 .

In de morgenuren werden de volgende sectievergaderingen
gehouden:
Sectie I : Algemene lijn, o. a.
bespreking vredeswerk, W.F.D.Y. en I.U.S.
Sectie II : Organisatie, o. a.
financiën, koloniale jeugddag, 5-maandenplan
en geldactie.
Sectie III: Krant, o. a.
"Studie en Strijd", critische stencils,
schoolcor respondenten.
Sectie IV: Culturele commissie, o. a.
studiegroepen, cultureel werk, centrum-richtlijnen, sport, clubvorming.
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In deze sectie waren vergaderd:
PETER SMULDERS
HAtfBY VISSEE
PAÜl VAN HES VE1DB
BEAM IJZERMAN
WILLY VAN RAAT
MAECBL BOGAEBTS

THEÜDORE JOHAN HENBAE
SSTHEB DE JONG
GEBETJE EELGEOM
PBTEA
-=NEL VAN LITH
«JTJHJEN BULTJE, en anderen

Voox de aanvang der discussies gaf Smulders nog even de
richting aan waarin moest worden gediscussieerd, n.l.
1) de Nationale Studie belangenconferentie, georganiseerd
door de I.U.S.
2) de samenwerking met de F.V.S.V., hiervoor genoemd,
3) Smulders' inleiding van de vorige dag (zie boven).
E e r a t e d i s c u a s i an t
deed enige mededelingen over het studenteneerk in Utrecht,
leverde vervolgens enige critiek op het Landelijk Initiatief Comité' voor het congres "Onderwijs-Vrede" en nog meer
critiek op de Utrechtenaren van "Onderwijs-Vrede, n.l. dat
er de laatste tijd zo weinig werd gepresteerd.
Vervolgens vertelde hij iets over het V . W . O . , speciaal
over de brochure van deze organisatie " Sociale aspecten
bij de recrutering der studenten", met als uitvloeisel
daarvan het congres over Hoger-Onderwijs-problemen, gehouden te Amsterdam op 9 en 10-12-49.
In aansluiting op het citaat van Smulders uit het boek
van Vogt over de hongersnood in China, vertelde hij iets
over het tekort aan medische laboratoria in Nederland.
Als tegenstelling noemde hij het bestaan in Nederland van
een Rijks Verdedigings Organisatie.
Hetgeen de overige discussianten naar voren brachten
had weinig om het l i j f . Alleen He mar stak in dit opzicht
wat boven de anderen uit; hij brak een lans voor de schoolvereniging, die "zo mooi ingeschakeld kan worden in het
vredeswerk.
Er was ook nog een jong meisje aanwezig, dat voor zover
bekend nog niet eerder in OPSJ-kringen was gesignaleerd.
Zij sprak over "het zwart wit praten van de OPSJ" ten opzichte van de verhouding Eusland-USA en wees erop dat er in
de U . S . A . ook jeugdverenigingen bestaan die voor de vrede
zijn.
In z i j n antwoord, dat v r i j kort was, aeide Smulders,
dat "we" naarstig moeten zoeken naar misstanden op de
scholen om deze punten te kunnen behandelen op de nationale
studiebelangen conferentie. Alleen één. discussiant had
hier iets over gezegd, n.l. door het noemen van het VWOrapport. Verder trad Smulders in herhaling over de schoolverenigingen en de dienstweigeraars in Schoonhoven.
Deze sectievergadering duurde van 10,30 tot 12.30 uur.
Henrar zou op de plenaire zitting verslag uitbrengen.
S e c t i e II, III, en IV: zie hiervoor het medegedeelde
op de plenaire zitting.
-5-

PLENAIRE. 2 M ING
Deze duurde van 14.30 uur tot 17.05 uur
Behalve de pasonen die op Zaterdag aanwezig waren, werd
ook opgemerkt:
| ANNY BETTY RENOUT-ZEEHAOELAAR, algemeen secretaresse van
het A.N.J.V. Zij werd uitgenodigd in het presidium zitting
te nemen.
Verslag over de discussies in de Sectievergaderingen.
Betr. SEQTIET I.
Het verslag werd uitgebracht door THEÜjJORE JOHAN HENRAR.
Hiervoor kan naar het bovenstaande worden verwezen.
Henrar voegde hier nog aan toe, dat op een scholenbijeenkofflst gesproken is door Minister Drees en Genaraal Kruis.
De laatste noemde hij "de krullejongen van Eruman"
(Donderend applaus).
Voorts kondigde hij aan, dat er in Rotterdam een actie
tegen Kruis zal worden ondernomen.
WIM VAN DE ZAKEN

deed een verhaal over de afd. Rotterdam, waaruit men zich
echter geen beeld van die afdeling kon vormen.
Bet r. Se et ie II.
M.E.I. HONSELAAR -NORDHOLT

besprak het onderwerp Organisatie en deelde de volgende
besluiten mede:
1) De schoolcolportage met "Studie en Strijd" moet worden
opgevoerd.
2) In het 5-maandenplan waren enige veranderingen aangebracht door de afdelingen. Be verkoopnormen voor het
orgaan worden verhoogd; voor Utfecht bedragen zij het
dubbele.
3) De samenwerking met het ANJV moet vooral worden gezocht
in de verruiming van de ontspanning; echter moet in het
oog worden gehouden dat het werkterrein van OPSJ en
ANJV totaal verschillend is
4) De sectievergadering heeft aan de dagelijkse leiding
verzocht, twee nieuwe afdelingen op te richten, n.l.
in Twente en G-roningen.
5) Het ophalen der donaties wordt gedecentraliseerd.
6) Er wordt een documentatieafdeling in het leven geroepen
ten behoeve van schrijvers in "Studie en Strijd"
NIJMAN wees op de mogelijkheid en noodzakelijkheid van
samenwerking met de P.V.S.V.
Betr. Sectie III
De" rapporteurs waren:
JAN PELGROM over het onderwerp "De Krant"
KEES STOKERS: leverde critiek op de opmaak van "Studie en.
Strijd" en op "de kop" van dit orgaan
HUIB ZEGELING. Hij deelde mede dat de afd. "Het Gooi" had
~ aangedrongen, de oplage van de krant van 1400 op 1700 ex/ emplaren te brengen, daar deze afdeling kans zag om 300
• exemplaren naar ZwitserlaüsL te spuien.
CLARA DE JONG. Zij besprakde "critische stencils", uitgegeven door de kunststuderende van de OPSJ en deelde mede
dat deze beter moesten worden en minstens eenmaal per maand
moesten verschijnen.
r^*
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MABCEL BOGAEBTS

sprak in het Frans, terwijl Luoas de Jong zeer vrij verta.lde. De opzwepende tekst werd door De Jong zeer saai
weergegeven en kwam feitelijk neer op zeer vurige begroetingen van de Belgische Volksjeugd aan OPSJ en ANJV.
Hij schold en passant nog even op de U.S.A. door te spreken
over de "coca-cola-cultuur" van het Amerikaanse volk.
Betr. SECTIE IV

Eie Knaak gaf een verslag van het clubwerk, hetgeen niets
bijzonders opleverde.
ALPEED ISO NAGEL

"begon met de woorden: "Ik heb jullie iets zeer belangrijks
mede te delen". Verder kwam hij echter niet, daar de voorzitter hem het woord ontnam omdat de baas van het gebouw
"De Leeuw" om de hoek van de deur kwam kijken of de vergadering nu nog niet afgelopen was.
Hierop nam Lucas de Jong nog even het woord. Het 5maandenp]aa werd vlot aangenomen. Vervolgens sloot Peter Smulders
met een paar woorden de bijeenkomst.
De zaalversiering bestond uit aanplakbiljetten voor het
Parijse Wereldvredescongres in 1949 en uit biljetten van
de I.U.S., die de lezer ervan waarschuwden te' waken voor
de Vrede, de Democratie, enz.
OPMERKINGEN

J

.

J
•*'•

Üït op het congres gevoerde onderlinge gesprekken werd
nog het volgende vernomen:
Nagel heeft een nieuw lid voor de OPSJ geworven, n.l.
IEUDI VAN DEE VELDB,ï/geb. teiHilversum 25-0-37, wonende
Oudegracht 326 te Utrecht; Bij is een è&ÏM%&rr van de
bekende communist Eichard van der Velde (17-1-10).
Zij zit in de eerste klas van het Montessori-lyceum in
De Bilt (directeur Drs. Herman Julius Jordan, geb. 22-7-03)
Voorts zijn lid van de OPSJ geworden:
RIETJE, en CONNIE RIJNSOEVEE, wonende te Zeist,
nader adres onbekend, ïu^ <M%> 3"]-m3
Als abonné* op "Studie en Strijd" hebben zich opgegeven:
-ftPIETEB GNIRRBP,\/geb. H-5-13, p/a Partijgebouw der CPN,
Mariaplaats 18 te Utrecht, en
y' JOHAÏT LAMME,Vv. Oldenbarneveldt straat te Breukelen.
^ Ir* DE WAABD,\/leraar aan de Gem. HBS, Schuttersweg te
'Hilversum, was volgens Mej. Petra een bang iemand en geen
lid van de CPN, doch vermoedelijk wel geheim lid GPN.
Voorts deelde zij mede dat op deze HBS twee leerlingen,
eide n genaamd SPARENBÏÏBG, lid van de OPSJ waren geworden.
Op het Gooise Muzieklyceum waren ook drie leerlingen tot
de OPSJ toegetreden.
MABCEL BOGAEBTS deelde mede, dat de Belgische Volks jeugd
percentsgewijze weinig meisjes telt, daar de ouders de
meisjes liever gescheiden houden van de jongens. Verder
zei hij dat in België veel intellectuelen lid waren van
de communistische partij, o. a. Prof. Dubois van de universiteit te Brussel. Een vereniging zoals de OPSJ bestaat
-7-
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in België' niet; wel is er een soortgelijke onderafdeling
van de Belgische Volks jeugd.
Bijlage: fotocopie Steunlijst Werkconferentie
"
OPSJ-mededelingenblad 1950 no. 1

o

NOI& '
Van: KA.-RA.

IflïGEBOGKF

KA.*M heeft de volgende brieven geschreven, alle n.a. 1.van 79768 >
(]otd«rcong«rent4.e OPSJ):
aan Reg.Coaa, in Alg. M«a«t: 79758/C^ 29
aan Spil i 79748/CBS/268,
aan i Clipper: CAI^50/L62,
aan Sardine: CEfy 50/ 108,
/
aan Zwartjan: CDD/'50/ 036.
KA.»RA, 19.4.1960

O

MÏHISTERIE V «T
SV;. 2AKSN.

Wo.

B 7975B
z Q.P*S»J*
IlId/IIIp 2x

« s-Travenhage, 22 Maart 1950»
n.a.v.sohro utrecht

nr, 79758.
.P. I E H S T 0 E H E I M .

ITa?>r aanleiding van Tiw schrijven d, d, 9,2*1950 c/2 nr,
132*50 O.P.S,Jt stope ik TT hieronder enij*e gegevens doen toektffcmen betreffende de TT onbekende, in het rapport genoemde
peraonen,

Petrus lïendricus Antonius SMTTLDERS, ^eb, 19,8,1924 te lijmegen
tonende Vroliketraat 313 II te Amsterdam, Student* In 1949
lid or^ranisatieraad van de 0,P.S»J, en penningmeester van de
af de? ing Amsterdam der 0«P,8,,T.
Abraham IJZERMAïï, /reb, 22.3,1933 te AmBterdam, wonende aldaar,
Chnrlotte de Botirbonstraat 42 IIIt werd in 1948 be^oldi^d door
Wfjfj.rheld" en in 1949 nam hij deel aan het A«ïï« J,7,

O

VAïï RAAf t ?mb. 30,6.1932 te Amsterdam, -onende aldn?5r» ld» KJattenbur^srstraat 55 ha» Studentet Behoorde in
1949 tot de Hederl, Jeti#ddele#atie naar de fredesdeiaonstratie
te Brussel, Maakt deel uit van een buurt—Vre des comité te
PEKTROM, «reb, 18*7,1933 te den Hsafc, wonende KLoveniers-

91 II te Amsterdam. Actief werkster voor de ledenwerfactie der Q,P,S.J,

O

Jan B3L<SRO?lt /»eb, 30.». 6* 193 2 to Arasterdrin» tonende Klovenlers91 II aldaar. Lid 0,P,G».T* •
XHAACKj geb» 3.2,1929 te Amsterdam» onende aldaar Jan
van Üjkstraat 11 I. Vooraanstaand lid Ö»P»S*T,
Huibört snSftKLITK?, geb» 13*5*1935 te Zwolle, wonende (laaspstraat 46 I .Amsterdam» Haakte in Bec» 1948 met zijn moeder en
Paul de <?root een reis naar Praaf?»
Johanna francisea VAU IiITH# ^ob, 22,10,1934 te Blaricura,
tonende v?eaellaan 22 te Hilversum, Xid A*?T.tT*V»
TTel VAN LI?Tï t wonendö te Hilversum» Secretaresse af d, w f t ftooi" '
vr,n do O.P.S.T»
.
l
laultie RBK13'?, gob, 15.B. 1931 te Eindhoven, '/onande Klooster 26: [
t"ö laren (Tf.H*) Vooraanstaand lid 0«P«S, ? T,
Iteulus VA1I PE T53EDB,. gob. 2S.3.1931 te leiden, ^ononde Marktwe f? 17 te den ïïa^i?, Secrotaris af d, den Haag dor 0*P,S.J*
en lid A*1Ï*'T#V«
;
KOK Is sseer- marschljnli^k HenaanuB Gornelis KOK, «reb, 27*5tl929
te dan Haag» "'onmide gorp^vlietstr^at 178 te den Haa#,
Scholier, ïdd A,W.-T,V,
^riintje Eoelfins BTTIiïJE, geb. 7.1.1928 te tostordam» wonende
fle Wittenkade 65 I Amsterdam, Vooraanstaand lid O.P.S.J, en lid
Jft&$gd Vrodes Comitd,
Anny Betty ZEEHAïTDSLAAB, geb. 5.7.1925 is thans f»ehu^d met
Si«u^ert Glirf?JESt j»eb, 14.7*1926 te 3fiandam en woonachtig
Hercatorstrafst 71 hs te Amsterdam.

Het Hoofd van de Dienst
nanens deze$
Aan de Heer
ö' van Politie

tft
OTREOHT,

.' G. Creibbendam

17 Jaimari 1950,
.jven: Ho. 77|7i d,d, 9-l-'50.
lefewerp: Passage in "De Vuurpijl",
JAN. 1950

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het volgen*
de waarden "bericht:
Ie®. gelijkluidend "bericht als in het kaderergaan -d er
©i,PfS*J. "3e Vuurpijl" d*d. 13-12-^HS st©nd evemêens af*»
gedrukt in het Decembernummer (1949) van "Statie én Strijd
@nder "Organisatienieuws"*
Bedeelde school in de Ie- Wittenstraat, alhier, is niet
meer in gebruik bi^ net onderwies. Deze sch@©i is deor
het O-emeentelijk Bureau Jeugdzorg ter beschikking gesteld
van verschillende jeugdverenigingen o. a» van het Simt
Franciscas Liefdewerk, de Hervermde Jeugdraad, de &r©enWitte Vogels (een jeugdvereniging voor Volkstuinbeweging)
én het 1*11^7,
Deze verenigingen huren dus de lokalen van de iemêente
Amsterdam (afdeling ©nderwijs) en het Gemeentelijk Bureau
Jeugdzorg regelt d,eze aangelegenheid,
De huarovereenkemsten zi|m ,e©^LtraGtaeel vastgelegd en
hieraan zijn aitera^ard v^©"a?waarden verbonden b4v. dat
de lekalem mie t ©mi e ^verhaard mogen worden, ia t er geen
'
'em mëgem werden e*d»
Wat betreft bedoelde Eerstvaeamtie-sportwedBtri jden
kan men, voor zeker aannemen, dat het A«N.J*Y. hiervoor
haar lokalen ter beschikking heeft gesteld «an de ©,P.S.J
dit echter zonder toestemming van of kennisgeving aan het
gemeentelijk lareau Jeugdzorg,
Dezerzijds is bekend, dat de wethouder van ©nderWije
te Amsterdam graag zou zien, dat het A*JIYJ*Y» Se teegang
tot deze school werd ontzegd. Zo, lang er echter geen
"flagrante" schendingen van het eontraet plaats vinden,
ziet hij hiertoe niet de mogelijkheid.v-e^av linde*

\*ï
Verbinding: $2
G E H E I M .
De Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
'a-Gr av e n h a g e.

Hierbij doe ik U een foto-copie
toekomen van het Informatie- Buil e t in
Onderwijs en Vrede, No . 5 van Februari 1950*
Dit is uit Amsterdam verzonden aan
X ( pascal Wastiaux, geboren te Arnhem, 6.7.1928,
onder het pseudoniem en schuiladres,
p. Zwaan, p. Krugerstraat 25 te Arnhem.
BV
dd. 1U.2.1950
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Tot onze grote vreugd & kunnen wij U mededelen, dat het rapport over het
Congres "Onderwies-VrocU" binnen zeer korte, tijd bij de -uitgeverij
i.uus.ses in d r u k ' z a l ' v e r s c h i j n e n . Hierdoor zullen wij in staat z i j n het
gesprokene óp'hè'; Congres en de ponclusiea uit de verschillende secties
onder de aandacht ïè brengt»..van. allen - d i e .-bij-het Nederlandse onderwijs
betrokken z i j n of dit o n d e r w i j s een warm hart toe drager}. ..J.&-.:ïfcrapreriding van dit rapport zal dan ook van grote -«vaarde z i j n veer de verbreiding van de ..vredesgedachfce > -die, de; richt lijn v/as voer. ons Congres,en zal
de"verwezelijking' van de gé/ietnschappe,lijk .aanvaardde oonclusiea - o p het
Congres 1 een stap. nader Kunnen brengen, / i j roepen'dan ook i e d e r - o p - n a a r '
v e r m o g e n ' m e d e . t e werkt n - a a n ^ v e r k o o p v a n , d i t belangrijke bdekwerkje,
waarin'-opgenomen zullen worden/,-. v • '•
•
• •••''
I;-^Boodschap -.'aai'-iengeste-ld in o-pdracht.v»n htt Congres, ••
•
/'•'
2; De'Verantwoordelijkheid .van allen, die; bij; het Onderwies betrokken
zijn -"profsüinnaart. . . . . .
.. ' •
. . - . .... .
•
'
3) SccMal'é, Intellectuele en ".iore.lt ..Qjjv.e.e^d.^rig als ;7eg tot Vrede
-drs. H. «T. Jcrdan.
'
f
4) ücrlcgsvccrbcreiding als Belemmering va.n het O n d e r w i j s - dr.J.Engels.
ö] Taak en Scepi.ig van " ; 'ederland als Cultuurstaat - dr.C.?.Gunning.
6J Conclusies van de verschillende Secties.
Voor d eg e n e n , die ons Congres bijwoonden en zich aan de hand van de lett e r l i j k e teksten v a n de r e d e v o e r i n g e n nog eens in de besproken vraagstukken willen v e r d i e p e n , is het rapport onmisbaar, terwijl het veer anderen de gelegenheid biedt alsnog van het gesprokene kennis te nemen en
zich een d u i d e l i j k inzicht te verschaffen in het deel van cns werk, dat
thans door zovelen wordt gesteend. Het Rapport,dat ongeveer f . O , 4 0 zal
kosten, is thans beste.lbaur bij het Comité; oeceetariaat P.Smulders,
Vrolikstraat 313' 7 te >%insterdam.
De bestellingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld worden.
SUBSIDIE V.ij\ DE MEDSHLAI7D3E ONDER'flJZEHSVEHSNIGING

Ons werk iccat -geld, ze t r a v e e l geld • z e l f 3. Niet allen d c o r de n c r e l e ,
maar ook door ut f i n a n c i ë l e steun heboen de talrijke c n a e r w i j s v r i e n d e n
het Comité' • rehclpen htt wer.-c ze goed m o g e l i j k uit te v o e r e n en het Congres tot e^-n succes te i-'»aken.
Thans meet**- w i j Opnieuw een b e r o e p cp (J d o e n . Liet algemene stemmen heeft
het Ccngrus het"Comité verzocht haar werk voert te zetten en uit te breid e n . Ook wij z i j n van mening'dat dat ncdi-g is e-n aat dit de vredesgredacht»
en ons nationale o n d e r w i j s ten goede kan komen. Voor dit alles ia echter %
f i n a n c i ë l e steun cnontbe.erlijk. En ook op d i e steun hopen - / i j v/eer te megen r e k e n e n ,
U kunt het s t r e v e n van " On,ierv/ijs - Vrede " versterken dcor Uw bijdrage
ever te maken aan cniae- p e n n i n g r a e e s t t r e a a e me j. G.Kclkraan Rft jïietraAt Ê3 te
Heemstede s',.;irc no - 3107 51,
Gaarne m ^ k t n v / i j van de gelegenheid gebruik om onze dank uit te spreken"
aan h t t Hoofdbestuur v.-~n de Nederland3e On<Urvijsersvereniging, dat op
z i j n laatste vergadering besloot het Comité "Onderwijs-Vrede." «en Babaidi<
van hondcrö gulden toe te kennen.
Wij z i j n M. I'.O.V. h i e r v o o r zeer e r k e n t e l i j k .

SCIiOQLGOkITÉ 1 S VERGADBLlffH*«* ^ . . .
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Vertegenwoordigers van verschillende s c h c c l - c c m t é ' s , die medewerkten aan
de organisatie van het Congres, zijn Zaterdag 1 21 Januari j . l . onder voorzitter&ohap van de liter >J,Lankhorst- in Amsterdam b i j e e n geweest, Er werd
uitvoerig van gedachten gewisseld ever de r e s u l t a t e n van het Congres en
over de manier, waarop Je s c h o l i e r e n bij het v e r d e r e werk kunnen helpen.
De voorzitter, zowel als verschillende scholieren wezen erop, dat het aan
bev&ling verdient een c n d t r z c e l c te gaan instellen naar de- leerbce-ke-n, d i e
cp de verschillende onderwijs instellingen in gebruik zijn.

.'"Sn

nu zijn CJQ jon t orcr aolf
cm vervat in de ^ncrden:
,raij d i t , ook daarom gaf
uitgewezen,

,«öze vieg iagoplagen waar hc.t ga^t cm
Onderwija-Vrö':1. c. Bij c1, e vccrbereid in
ik gaarne mijn krachten hieraan. En
hoe gced deze. is gewe-est. Vol meed
(ü-it 'de t r e-spraak, van dr.C.P. Gunning
het Congres j.

er van verschillend c w zijdon de aandacht cpgeves& scholieren »eljf *-i,rd,at cp vele schelen nog bekken in
t >>r ?,r++-i w^a + ^^M-^V^iji in andere boeken acme -een
ï*:s.tn|jd' geacht kan werden met de
i
lesg;ezindheid. Het Comité .
eigenen,, die
ever een en ander kunnen verir) ve^M-nding
met de secretaris van het.-Ccmitc.
het Ccmite ook
?:'welke schollen het boekje "Algemene
veer het
geschreven d e e r de heer .G-.de.Haaa
gebruikt fordt. En
.welke druk*5
<
•.'•.
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Vertrouwaiijk
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21 FE& 1950

Ingesloten 2 copiën van het in Februari 1950J,
in Haarlem als drukwerk toegezonden! 'tln±"ormati'ebulletin no: 5* van "Onderwij s-Vrede".
(Opgemerkt zij dat de in Uw rapport/genoemde
' Gr eet Kalkman vermoedelijk identiek is met Mej. G.
\ Kolkman, Rijnstraat 28, Heemstede).

0
/T

Het Hoofd van de B.V.D.
Javastraat 68.

Jïs- G r a v e n h a g e ,

18 Februari 1950.

AFSCHRIFT.
I n f o r m a t i e-b u l l e t i n.

Q n d e T w'" i j _s - V r e d e .
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Congres-rapport verschijnt in aruk.
Tot onze grote vreugde kunnen wij U mededelen, dat het
rapport over het congres "'QngLerwi.is-Vrede" binnen zeer korte ti.ld bi.1 de uit g. Muusse in druk zal verschijnen.
Hierdoor zullen wij in staat zijn het gesprokene op het Congres en de conclusies uit de verschillende secties onder de
aandacht te brengen van allen die bij het onderwijs betrokken zijn of dit onderwijs een warm hart toe dragen. J->e verspreiding van dit rapport zal danook van grote waarde zijn
voor de voorbereiding van de vredesgedachte, die de richtlijn w^s voor ons congres, en zal de verwezelijking van de
gemeenschappelijk aanvaarde conclusies op het congres een
stap nader kunnen brengen.'Wij roepen dan ook ieder op naar
vermogen mede te werken aan de verkoop van uit belangrijke
boekwerkje waarin opgenomen zullen worden:
1. Boodschap samengesteld in opdracht van het Congres.
2. De verantwoordelijkheid van -<Lien, die bij het onderwijs
betrokken zijn. Prof .Minnaar t..
y 3. Sociale Intellectuele eri IWorelè Opvoeding als weg tot
A l
Vrede. drs.H.J.Jordan.
y 4. Oorlogsvoorbereiding als belemmering van het onderwijs.
A •
Dr.J .Engels.
5. Taak en roeping van Kederland als Cultuurstaat. Dr.C.t.Gunning.
6. Conclusies van de verschillende secties.
Voor degenen, di« ons congres bijwoonden en zich aan de hand
van de letterlijke teksten van de redevoering nog eens in
de besproken vraagstukken vallen verdiepen, is het rapport
onmisbaar1, terwijl het voor anderen gelegenheid biedt alsnog
van het gesprokefee: kennis te nemen en zich een duidej-ijk
inzicht te verschaffen in ons werk, dat thans door zovelen
wordt gesteund.
^ üet rapport, dat ongeveer f 0,40. zal kosten is thans besèelA * baar bij het Comité oecr. t.Smulders, Vrolikstraat 3l3,Atdam
i3e bestellingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld
worden,
Subsidie yanjjde_jjed»0ndervj. VereniKing.
Ons werk kost geld, zeer veel geld zelfs. Niet alleen door
de morele, maar ook door de financiële steun hebben de talrijke onderwijs vrienden het Comité geholpen het werk zo
goed mogelijk uit te voeren en het congres tot een succes te
maken.
Thans moeten wij opnieuw een beroep op U doen. Laet algemene
heeft het congres het comité verzocht haar werk voort te
zetten en uit te breiden. Ook zij zijn van mening dat dit
nodig is 'eri dat uit de vredesgedachte eiybrib Nationaal onderwijs ten goede kan komen. Voor dit alles is echter financiële steun onontbeerlijk, dn ookop die steun hopen wij weer
te mogen rekefeen
U kunt het streven van "Onderwijs-Vrede" versterken door Uw
bijdrage over te maken aan onze pennm. l&ej. G.Kolkman
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onze pennm. G. Kolkman, Rijns tomaat 28. Heemstede giro:
310751. Gaarne maken wij van de gelegenheid gebruik om
onze dank uit te spreken aan het Hoofdbestuur van de
eq' Qnd.__Ver, dat op zijn laatste jaarvergadering besloot het Comité ^Onderwijs-Vrede" subsidie_van f 100.toe te kennen. Wij zijn de W.O.V. hiervoor zeer erkentelijk*
Scho.ol comitérs vergaderen.
Vertegenwoordigers van verschillende schoolcomité's, die
, medewerkten aan de organisatie van het congres, zijn ^aterX l dag 21.1. j.l. onder voorzitterschap van de heer H.Lankhorst
in A'dam bijeengeweest. Kr werd uitvoerig van gedachten gew
wisseld over de resultaten van het Congres en over de manier,
waarop de scnolieren bij het verdere werk kunnen helpen.
De voorzitter, zowel als verschillende scholieren wezen er
op dat het aanbeveling verdient een onderzoek te gaan instellen naar de leerboeken die op de verschillende onderwijsinstellingen in gebruik zijn.
'*Bn ziet" nu zijn de jongeren zelf deze weg ingeslagen
waar het gaat om het probleem vervat in de v/oorden: Ife6nderwijs Vrede". Bij de voorbereiding trof mij dit, ook daarom
gaf ik gaarne mijn krachten hieraan. Ün het congres heeft
uitgewezen, hoe goed dese opzet is geweest. Vol moed gaan
wij dus verder. (Uit de toespraak van dr.C.P.Gunning tijdens
't congres).
V/ie helpt ons aan gegevens?
Tijdens het congres werd van verschillende zijden de aandacht gevestigd op (onleesbaar) de scholieren zelf-, dat
op vele sdholen nog boeken in gebruik zijn uit de bezettings
tijd, terwijl in andere boeken soms een soort voorlichtinggegeven is die in strijd geacht kan worden met de noodzaak
om de leerlingen op te voeden tot vredesgezindheid, Het comité verzoekt thans degenen, die nadere gegevens over een en
ander kunen verstrekken, zich in verbinding te stellen
met de secr.Comité.
Gaarne zal het comité ook vernemen op welke scholen het
boeïje : Algemene Geschiedenis voor het M.ü.L.O. -Diploma"',
geschreven door G.de Haas, momenteel gebruikt wordt, ïün
welke druk ?.
Verzonden als drukwerk d.d. 13.2.'50
Haarlem Station.
Secr.Vrolikstraat 313x A'dam (O).
A | Aan E.de Kat, Aelbertsbergstraat 78
Haarlem.

l l'nart

R r.

8CS73

3

V""""

Congres "OnderwiJs-Vrede" .
p m
JL\.
K p\-> nu TT
•« v.f
i'j 1?
L: TJ-f! TTK •V

I'ede in v^rb^.nd «et hot restelde In i'd.'ri onn U Bericht
schrijven, no 7.;>14ii dd. o.S.ir-50, heb Ik ce eer T'we Excelle itle
bl.lgaann een af'aohrift te üDen tooko:;en vsn aan C.T,3.7.-loden
f-ezonden f 'Inf or nat l e-bullot:! n r ; naeï-.'.d;s-"recle' ; I r o rï.
•'Jodro : iet h'erin bedoelde ™ee!ru!--te rapport over hot centros
"Onder*.-i;i s en Vre-e" in rd ,in bezit !s, zal il-r T; dit tor: spoedigste doen to*3;:o;-;ön.

P

L de """inister v-^n

' Cï T ^ Tl

O1;^

^' f - "f", f ^ t"'! Q f~* f ""l C^ T") 1"i f"1 Tl

T^.v/^e^Hoo^dGo^tr^^-e "eer
r"r. " r . -T. '
te
f 3-Gravenha^e.

. /:i".thoveri.

y

VERTROUWELIJK

Verbinding: 19
Datum: 28-2-50
C/2 no. 200'50 OPSJ
af d
Onderwerp: Be stujors vergader ing der
gehouden op Donderdag, 16-2-50 tei huize van
KABEL (IIja) DE MOL, Ban^öêngStra t 24 bis a
Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Aanwezig JÜ&MlïETRUS HENBICUS ANIONIUS-. SMULDERS (19-8-24)
*ALFRED LEO NAGEL (30-8-27),
KABEL DE MOL (5-4-32) en
u JHENDRIK JOHAN WILLBM MARIA VAN EBEK(27-7-30)

f^/4

Ter sprake kwamen de volgende onderwerpen:
A. Koloniale Jeugddag-viering te Utrecht.
Omdat de OPSJ in Utrecht een slechte naam heeft, wilde
men deze jeugddag vieren door middel van een bijeenkomst
i uitgaande van de Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen ( F . V . S . V . ) . De vorm, welke men aan deze avond
l zou geven was die van een discussie-avond over de International Union of Students ( I . U . S . ) n.a.v. a r t i k e l t j e s ,
voorkomende in "Sol lustitiae" van 14 en 28 Jan. j . l . ,
waarin de I.U.S. namelijk wordt aangevallen als doende
aan partijpolitiek. Spreekster op deze vergadering zal
z i j n het lid jyan^ het Uitvoerende Comité^ va-n, de ...TL..IT^. (
genaamd VIMLA BAKAYA, afkomstig uit Bombay (Jjidia),
terwijl ook aanwezig zal z i j n WILLEM GEHARD KLINKENBERG~
(7-12-23) als vertegenwoordiger van de F . V . S . V . Als verrassing/zal worden vertoond de ongekeurde film "Indonesia
ÖaTIÏHg" van Joris Ivens. De gedachte "Koloniale Jeugddag11 zal slechts terloops ter sprake worden gebracht.
(Zie voor deze bijeenkomst rapport Verb.19 C/2-199'50
dd 28-2-50).
B De a.s.(?) havenstaking.
Smulders wenste een school-vredescomité', gevormd uit -J'
Utrechtse scholieren, hetwelk een bijeenkomst moest beleggen. De leiding zou berusten bij het comité, gevormd
door: Van Beek voornoemd, IMAHGAHBTHA EUGENIE DE MOL!
f (1788-35) en HANS VAN MAHEN (28-4-32) en spreken zouden
een havenarbeider, alsmede een Am s t e r dg_msie 3 cho l_ie r over
"zijn" school- vr edescomité. Men z o u de z^e "b i 3 e e"nfc~óms t
voorbereiden door verspreiding van een pamflet, ondertekend met "Comité Onderwijs-Vrede" aan alle openbare
middelbare s c nol elïTTiuTÖ "* 'S.....e ."cT. op Vrijdag 24 en Zaterdag 25 Febr. (zie bijlage I), welk verspreiden moest
geschieden door OPSJ-ers.
(Verb.19.- Deze verspreiding heeft inderdaad plaats gevonden. Op Zaterdag, 25-2-50 is de politie er tegen opgetreden. Nagel werd hierbij aangehouden).
Op Maandag, 27 Febr. zou een veel scherper gesteld pamflet bij dezelfde soort scholen worden verspreid, nu
echter uitgaande van het "school-vredescomité".
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Ia dit pamflet zou. men tevens een oproep plaatsen om ter
vergadering te verschijnen. Dit pamflet zou verspreid worden
door enkele ANJV-ers,
(Verb, 19»- Gezien de belangstelling van de zijde der politie
op 25 ïebr. heeft men het scherp gestelde tweede pamflet niet
durven verspreiden, doch wederom het eerste pamflet verspreid, ditmaal vergezeld van een uitnodiging om ter verga, dering te komen (zie bijlage II). Thans werd aangehouden de
"X*ANJY-ster AALTJE MAASWIMKEL, geb. 25-4-14, echtgenote van
leendert Ghrist, geb. 17-7-13, wonende Kwartelstraat 23 bis).
C. Viering van de Koloniale Jeugddag door het ANJV. kwam
ook nog even ter sprake.
(Verb. 19.- Deze viering is niet doorgegaan. Zie rapport
Verb. 19 C/3-196'50 EVG dd 27-2-50, blz 3, alinea 1 en 2).
Bijlagen: 2

GEZ

De vergadering van het Comité "Onderwijs-Vrede", bedoeld
sub B. is niet doorgegaan, doordat een tot nu toe onbekend
gebleven persoon, voorgevend van de politie te zijn, de
zaalverhuurder opbelde met de mededeling dat deze vergadering niet door kon gaan. Hierop is Nagel, menende dat de
politie de vergadering had verboden, naar het politiebureau
gegaan om dit in orde te maken. Bij zijn terugkomst was
echter het aantal bezoekers dat zich in de Brigittenstraat
verzameld had, van 20 geslonken tot 4, zodat van het houden
van een vergadering werd afgezien.

C

In verband met de verklaring vsn hst Comité "Ondsrwirjs-Vrede
hebben e e n aantal scholieren h-c t initistief g-; nomen tot het
beleggen van een vergadering op?
Dinsdag ?3 Februari a „ s t in gcbouw n Vriend "nkring Ou.dwiig.fc"
Brigittenstrsst 1.
Aanvrng 19„30 uar,.
Hier zal e e n hsvcnsrbcidcr spreken en e n vertegenwoordiger
van het Amsterdamse SohooHvr: de söomite zal v e r t e l l e n ov r het
werk van de Amsterdamse scholieren voor de havenarbeid srs 0
Toegang vrij

VERKLARING

-T

„Temidden van dit wonderlijke, beangstigende tijdsbestek heeft een groep jonge mensen ons hier bijeen geroepen, om te overleggen of we met de krachten van het onderwijs, met onze boeken, met onze woorden en met onze gedachten iets vermogen
tegenover de kanonnen en de vliegtuigen. Aan de ene kant de ontzettende machten
van de vernietiging, de_ onafzienbare legers. Aan de andere kant de liefdevolle zorg
voor het opgroeiende geslacht; het dagelijks herhaalde prachtige opvoedingswerk dat
in al onze scholen de toekomst voorbereidt. Allen hebben we met vreugde aan deze
oproep gehoor gegeven. Want inderdaad het is nu dat we ons bezinnen moeten, niet
wanneer de oorlog voor de deur staat — dan is het te laat. Het gaat om onze kinderen, om het volgende geslacht, om de toekomst der mensheid."
Met deze woorden leidde prof. Minnaart, Hoogleraar te Utrecht, het Congres Onderwijs-Vrede in, dat op
12 en 13 November j.l. te Amsterdam werd gehouden. Het was een roep om bezinning en besef van verantwoordelijkheid. Een ernstige aansporing voor ons — studenten en scholieren, professoren, leraren en
onderwijzers — ons bewust te zijn van de positie, die ons onderwijs in het maatschappelijk leven inneemt.
Evenzeer echter, waren alle congressisten van mening, dat het vraagstuk van oorlog en vrede voor het
onderwijs er een is van zijn of niet zijn. De intensiteit van de huidige oorlogvoering, het gebruik van
steeds verschrikkelijker wapenen, laat het onderwijs niet onaangetast. Integendeel, het is voor ons onderwijs, waaraan wij allen dagelijks onze beste krachten wijden of waar wij kennis vergaren en ons inzicht
verdiepen voor onze komende taak in de maatschappij, een bedreiging. Daarom is de zaak van de vrede
speciaal ook een zaak van het onderwijs. Op grond van onze verantwoordelijkheid als onderwijs-mensen
kunnen wij ons niet isoleren van de gebeurtenissen, die zich om ons heen voltrekken.
Met verontrusting hebben wij allen dan ook kennis genomen van de stijging van de internationale spanningen en de zich ontplooiende bewapeningswedloop die deze spanningen voedt en tot vernietigende
ontlading dreigt te brengen. Wij achten het onze plicht — gedragen door de mening van ons Congres —.
nogmaals tegen deze noodlottige ontwikkelingsgang te waarschuwen. Het is, zoals een hoogleraar het op
ons Congres uitdrukte: „Veiligheid is niet te bereiken door een bewapeningswedloop, maar door het
treffen van internationale overeenkomsten". Wij kunnen van dit standpunt uitgaande volkomen begrijpen,
dat velen in den lande zich afvragen of medewerking aan deze bewapeningswedloop gerechtvaardigd is
of niet. Deze zo bij uitstek principiële vraag dringt zich vooral op nu binnenkort Amerikaanse wapens naar
Nederland verscheept zullen worden. Velen hebben voor zichzelf reeds het antwoord op deze vraag gegeven en besloten niet aan deze bewapening mede te werken. .Havenarbeiders te Rotterdam, Amsterdam en
Zaandam hebben het besluit genomen de wapens, die binnenkort in ons land aan zullen komen, niet te
lossen. Zij zien dit als de consequentie van hun vredesstreven. Een besluit, dat zeker getuigt van een principiële houding en waarmede wij onze instemming betuigen.
De opvoering van de bewapening zal in belangrijke mate beslissen over de toekomst van ons onderwijs. Wie
heeft van de vernietigende invloed van het militarisme op de cultuur meer getuigd dan dr C. P. Gunning,
Rector van het Amsterdams-Lyceum, toen hy tijdens ons Congres zeide:
„Onze taak en roeping is, deze schat der eeuwen, onze Nederlandse cultuur, als een
brandende fakkel aan jongeren door te geven. Ook wij staan en vallen als volk met
deze cultuuroverdracht. En wat wij in deze huiveringwekkende tijd bovenal moeten
beseffen is, hoe elke oorlog, ook reeds een oorlogsvoorbereiding, deze cultuurover*
dracht belemmert, dooft, ja zelfs onmogelijk maakt"'
En wanneer wij het verband tussen oorlogsvoorbereiding en culturele ontwikkeling zo nauw gelegd zien,
kunnen wij niet anders dan aan allen, die bij ons onderwijs betrokken zijn of op cultureel of wetenschappelijk gebied werkzaam zijn, vragen zich de draagwijdte van de aanvoer van zeer grote hoeveelheden
oorlogsmateriaal bewust te zijn. Wij doen een beroep op U allen in woord en geschrift — in navolging van
zeer vooraanstaande wetenschapsmensen als o.a. Prof. Einstein en dr Chishold — tegen deze bewapeningswedloop stelling te nemen en deze kwestie te bespreken in schoolparlementen, studentenbijeenkomsten,
leraarvergaderingën en oudercommissies.
„C O MI T É O N D E R W IJ S-V R E D E"
Seceretariaat: Vrolikstraat 313II
Amsterdam-O.

VERTROUWELIJK

Datum: 21-2-50
Verbinding: 19
'2 no. 173-'50 OPS-J
Onoejrwerp: Bijeenkomst van het Landelijk Initiatief comité
"Onderwijs-Vrede" op 9-2-50 te Amsterdam in het
gebouw van "De Yfipe Katheder",, kamer 11, Kei-

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Aanwezig waren:
HEÏTDRIK JOHANNES LAÏÏKHOEST (18-4- 14-),
ACD/ s* v u
X|
GEEET KOLKMAN,
X » ROBERT DE LAEET ,
X( GUIDO JOOST VHN SUCHTELEN (6-12-20),
V I PETER SMULDERS,
JOHAIT FEEDEEIK WOLFF ( 1 4-3-27 )..
BERTHA AUGUSTIN-VAN AMSTEL heeft het Comité' verlaten, daar
zij gr genoeg van had.
De" ver gade r ing begon met een mededeling van Peter Smulders
dat het gedrukte boekje van het congres "Qnderwijs-Vrede" de
zou Verschijnen. Hierna las ae voorzitter van*
het cónTitë', LankHöT'St, een ontwerp-bulletin voor over de leugens in de schoolboeken. Dit bulletin zal worden gestuurd
(ca 1500 exemplaren) aan de directeuren van de middelbare
scholen in den 1an.de, met het verzoek "verkeerde" boeken te
vervangen. Wanneer hieraan door deze directeuren geen gevolg
wordt gegeven vindt Wolff het nodig een deputatie van "Onderwijs-Vrede" aan de betrokken directeuren te zenden, of wanneer
ook dit niet helpt, de wethouder van onderwijs van die bepaalde plaats in te schakelen. Het bulletin is opgesteld door
Lankhorst en werd ter vergadering door alle aanwezigen goedgekeurd.
Vervolgens kwam aan de beurt de circulaire welke moet worden rondgestuurd in verband met de wapenzendingen uit de USA
naar Nederland. Wolff las dit zeer lan^e verhaal voor. De
inhoud kwam er of^tfe'èr, dat het Comité "Onderwi.is-Vrede"
zich_achter de stakende 'arbeiders in Amsterdam en Rotterdam
sféj-de. Lankhorst had bezwaren. Hem ging het erom dat punt 1
de 1/iede was en secundair (daaruit voortvloeiend) de steun aan
de stakers, terwijl volgens hem in de circulaire de staking
te veel centraal gesteld was. Lankhorst werd echter overgehaald om de circulaire goed te keuren. Kolkman wilde tost
pamflet "kleurloos" houden, hetgeen algemeen werd~~beaamd. Er
werd ten sTuLLe besloten de circulaire te typen en de leden
ter inzage te sturen in de definitieve vorm en verder de afwezige leden van het comité' te polsen. (Wolff merkte later
hierover op, dat dit nog wel moeilijkheden zou geven bij
JÖ KOSTER.) Einde der vergadering om 21.30 uur.
Opm.: Na de vergadering uitten Wolff en Smulders hun vreugde over het feit dat ze Lankhorst er weer zo hadden
laten inlopen en wezen op het grote belang dat niemajadv. ez—acjitei;_zpu^Eomen dat "On3él;wija^Vredê~n~"voor
het stakingska'rret je werd gespannen. Om dit laatste
geheel te bereiken verwachtten ze nog wel heel wat
moeilijkheden, vooral van Gunning.
In een der kamers van het gebouw gaf een juffrouw
Russische les.
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Congres "Cnderwijs-Vrede"

verwijzing naar mijn schrijven dd» l Maart 1§50,
no. 80S7S, heb ik da aar t7we Excellentie hierbij eon exemplaar
van het in drukvorm veraohanen oongre» varslag "Onderwijs en
Vrede" aan te bieden.
Voor wat betreft da inhoud hiervan kan worden
dat de initiatiefnemers tot het bowden van het congres
wijs-Vrede* ook biar angstvallig de reeds eerder gesignaleerd a
camouflage van neutraliteit rond deze manifestatie handhaven,
Opvallend ia echter dat de algemeen secretaris van de
COHEBunist ischa Partij Hederland (C.F.N. } S, d© '"Jroot, in zijn
rada tijdens het van 24 t /m 38 Februari j,l, gehouden partij»
ooagreBt volgens "De Waarheid" ^an 27*£»19SO mat waardering
sprak over het door de O »F .8. J. genomen initiatief tot het
houden van het aon&raa "CtoderwiJB-Vrade".
Het Koofd van de
AITDS!? VSII.
namens deze!

Mr. t>r. «. Hazenberg<

Aan Zijne Kxcellantle
da Minister van Onderwijs,
Kunaten en ^etanaühappen»
t«a«v* de Hoog&do«atr. Haar
Mr. H.J.
te

UITGEBOÉKT)
18 April
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O.P.S. J.-kamp
te Holl. Rading.

Hiermede moge Ik tl berichten, dat van 13 t/m 16 April
1950 te Hollandse Rading (gem. Maartensdijk) een kamp zou
worden genouden door de Organisatie van Proguessieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.).
•
Tk moge U verzoeken mij omtrent het verloop van dit
kamp wel te willen doen inlichten onder opgave van het
aantal deelnemers (zo mogelijk met namen en woonplaatsen^
en de namen en gegevens der leiders en sprekers.
HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deze:

De Heer Cojppschef van Politie
te

HIKISTERÏE VAN
BINNENLANDS! ZAKEN

's-Gravemhage, 16 Mei 1950

No.: BX 85288
Ond.:

Tentoonstelling over
onjuiste voorlichting
op s chool.

D I E N S T G E H E I M .

II ld/h 3

15BOS39iin
,.-6'

Onder verwijzing naar Uw schrijven no. 855-Z-*48
dd, 18.1.1950, moge ik U wellicht ten overvloede berichten, da*, blijkens een artikel in het Mei 1950-nummer van
"Studie en Strijd" de "tentoonstelling over onjuiste voorlichting op school" van 24 - 27 Mei 1950 te Amsterdam zal
worden gehouden.
Mede in verband met het feit, dat de O.P.S.J. voornemens is deze tentoonstelling naar het medio Augustus
a,s, te Praag te houden I»U.S.-congres over te breggen,
zal ik het op prijs stellen byzonderheden hieromtrent
van XI te vernemen.

HET HOOFD VAN D^ DIENST
/: namens deze:

'J, G.

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
A M S T S R D A M.

j I? T'T D «'V'F T
Uf iVfêD'Utm

£6 April
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Tentoonstelling

"Leugens In de leerboeken".

Haar aanleiding van een bericht In het maandblad
"Studie en Strijd" van de Organisatie van Progressieve
Studerende «Jeugd (O.F.S. J.) van April 1950, heb Ik de
eer uwe Excellentie te berichten, dat van B4 tot 89 Mei
a.s. in de grote zaal van Het gebouw "Fraseati" te Amsterdam, door de C.F.8.J. een tentoonstelling "Leugens
in de leerboeken** zal worden georganiseerd.
HET HOOFD VAN Dl DI1NST

"de Minister van Onderwijs
;en en Wetenschappen
t.a.v. de HoogEdGestr. Heer Mr. H,J. Sohölvinck
Chef van het Kabinet
te
R A V S K. H.A ft 1.

Mr. L. B int hoven.

studie
blad van de organisatie progressieve studerende jeugd
MI-I 1950

•

VerKhIJnt 1 keer per m»nd

•

3« jgargeng No. 2

•

Hooldred. ANNIE HARMSEN

Adm<nlltr*tle: JET VAN GELDER, Hunz.itr. 45''. Aimterdam

•

•

Red,-Adm. 1e A»jehilre»l

41 fa, Amiterdeir

Abonnement I. 0.75 per h«ll|o»r. loise flummen 15 cent

WETENSCHAP IN DIENST VAN DE
BIJ DE VREDESVEKKIEZINGEN

„Einstein, och, dat is immers een
politieke nul!" vingen we onlangs
op een debatvergadering op. Deze
opmerking staat niet alleen. Na de
rede, die prof. Einstein in Februari
uitsprak, stellen tal van lieden hem
graag voor als een naïve fantast, die
dan misschien wel een ingewikkelde
relativiteitstheorie heeft opgesteld,
maar die zich liever niét buiten z'n
studeerkamer moest wagen. Zou het
een bekwaam, geleerde soms onverschillig moeten laten, hoe zijn wetenschap wordt toegepast?
„De vergiftiging van de atmosfeer
met radio-actieve stoffen en daardoor de vernietiging van alle leven op aarde kan met „goed"
gevolg worden toegepast" — zo
zeide prof. Einstein, „de verwezenlijking hiervan is binnen het
bereik der technische mogelijkheden gebracht".
„Tegenover dit lugubere beeld kunnen we een ander «tellen: het gebruik van atoomenergie hjj bet

vermaan aan. We noemen slechts
Niels Bohr, Otto Hahn, Max Cosijns,
de federatie van 1500 Amerikaanse
wetenschappelijke werkers. Mensen
van overigens verschillende overtuiging, die het over één ding eens zijn:
hun werk moet niet voor vernietiging worden gebruikt, maar voor
Met Rankin, de man van het beruch- leven en geluk der mensen.
te „Comité voor On-Amerikaanse Einstein zei:
activiteit" aan het hoofd, barstte er „Daarom zou het leidende oogmerk
een woedende scheldpartij los (oude van iedere politieke actie moeten
bedrieger
moet 't land uitgezet zijn: wat kunnen we doen om als
worden
enz.) toen Einstein con- volken vreedzaam naast elkaar te
stateerde:
leven en zelfs eerlijk samen te wer„Binnenlands betekent het
(nl. ken?
de toenemende bewapening in de Het antwoord geven de millioenen
V.S.)
de jeugd militairiseren, toe- mensen, die tegenover één oorlogszicht doen uitoefenen op burgers
dreiging één ondeelbare vredeskracht
Personen met een onafhankelijke po- stellen.
litieke opvatting worden door de Het zijn de havenarbeiders, die weiradio, de pers en op de scholen be- geren wapens te lossen, geleerden,
werkt met propaganda. Er is een toe- die geen bommen willen maken,
nemende beperking van de openbare scholieren, die zich verzetten tegen
voorlichting onder de druk der mi- oorlogspropaganda en militairisering
litaire geheimhouding."
van het onderwijs.
Maar tientallen, honderden geleer- Zij allen brengen hun stem uit: Vóór
den in alle landen sloten zich bij zijn vrede!
vruchtbaar maken van, uitgestrekte
dorre steppen in de SowJet-Unie.
Tientallen millloenen mensen zullen
hier kunnen leven."
,.Het kan geen enkele ernstige geleerde onverschillig laten, voor welk
van deze doeleinden zijn uitvinding
wordt gebruikt!"

\ 1:1,11

In 1946 was er een grote verkiezigscampagne in Chili. Eén der drie candidaten was Gonzalez Videla, Deze beloofde in zijn programma de vrede en
Vriendschap tussen de volkeren te bevorderen, en te streven naar industrialisatie in Chili, zonder Inmenging der V.S., naar opheffing van het
analfabetisme, democratisering van het onderwijs,
Zijn candidatuur werd met kracht ondersteund door alle progressieve
partgen uit het Volksfront en ook door het merendeel der Jeugd.
Eén der leiders van deze verkiezingscampagne was de communistische
senator Pablo Neruda. Wie was dat?
Ruim 25 jaar geleden, in 1924, kwam er in 't stadje Temuco in Chili
een 'gedichtenbundel uit van een toen nog, onbekende jongen, Neftali Ricardo Reyes, die zich Pablo Neruda noemde. De jonge Pablo schreef in
oorspronkelijke, frisse beelden. Hij -werd geïnspireerd door de volksdichters
en -zangers van Chili en bovenal door twee buitenlanders: de Russische
revolutionnaire dichter Majakowski en Walt Whitman, Evenals zij wilde
Pablo breken met de vaste vormen en maten, die de meeste dichters gebruikten, zocht lüj een vrije vorm en nieuwe beelden.
"*
In de volgende jaren reisde Neruda veel. Hij kwam in diplomatieke dienst
en werd tenslotte Chileens consul in Madrid, Veel schreef hg in deze
jaren, en zijn roem groeide snel. De inhoud van z$j&' gedichten werd echter
steeds somberder. Rondom hem zonk een wereld Weg, waarin hij was groot
gebracht en Waaraan hjj zich gebonden voelde, en zijn; gedichten Weerspiegelden die ondergang.Het was in de tijd, dat het fascisme groeide en alle leven dreigde te verstikken, de tijd yan de bpekenverbrandingen in Berlijn, yan wrede Vervolgingen én concentratiekampen.
'i, •
Neruda voelde deze dreiging en zijn suggestieve gedichten spralten vap.
ondergang en dood.
Totdat...... in Spanje, het land waanjan hij was gaan honden, Franco een
greep naar de macht deed. Toen kwamen er nieuwe woorden in z'n gedichten: vliegtuig...*.. Franco...... vechten.
Eén- vah zijn beste vrienden, de Spaanse dichter Garcia Lprca, werd in
Granada door de fastistën vermoord. Pablo zelf beschreef later, hoe de
heldhaftige strijd van het Spaanse volk tegen de bende van Franco en de
buitenlandse fascisten hem meesleepte. Wj, die algemeen geachte, beroemde
dichter-consul had zich afzijdig hunnen honden van deze worsteling1. Maar
bJg koos: vóór de.vrijheid!
Hij schreef felle aanklachten tegen de , fascisten, gedichten en pamfletten
over de vermoorde kinderen en vernielde steden, maar ook over de dapperheid en solidariteit der arbeiders en boeren. De Chileense regering
schrok en riep hem fllings terug. Maar de keus van Pablo was gedaan.
Na 1938 ging l«j naar Frankrijk en hij slaagde erin, duizenden Spaanse
vrijheidsstrijders uit de Zuid-Franse kampen te bevrijden. Pablo Neruda
had de weg uit z'n isolement, z'n droomwereld, gevonden naar een nieuw
leven. Hij bleef niet op één punt stilstaan. Vlak vóór de oorlog werd hij
communist, hij verbond zich zo hecltó; met de felste bestrijders van het
fascisme.
In 1942, toen de macht der fascisten onweerstaanbaar scheen en alleen in
het verre Stalingrad het Sowjet-leger verbitterd stand hield, was Pablo
consul in Mexico. Op een ochtend zagen de bewoners van de hoofdstad
vreemde plakkaten op schuttingen en muren: inplaats van reclame of
bekendmakingen hingen er gedichten van Pablo Neruda. De dichterconsul had een ode aan de verdedigers van Stalingrad, een dringende
oproep aan de andere geallieerden om een „tweede front" op deze manier
bekend gemaakt.
Enkele regels luiden:
Terwijl duizenden granaten Uw hart verscheuren,
.... Stalingrad,
Danst New York, denkt Londen na,
Maar ik zeg u: Sla toe!
Want mijn hart kan het niet verdragen,
En onze harten kunnen het niet, kunnen
het nauwelijks lijden
In een wereld, die haarjielden alleen laat sterven.
Stalingrad,^ nog steeds is er geen tweede front,
Maar gij zult niet vallen, al knagen ijzer en vuur
Dagen en nachten aan u.
Op alle gebieden was Neruda even actief.
Hij dichtte, schreef pamfletten en sprak op vergaderingen.
In deze tijd zei hij tot de jonge kunstenaars: „HJJ, die nu niet meevecht,
is een lafaard. Het is onze,tijd onwaardig om nu terug te keren naar de
resten van het verleden' of om in de geheimen der droomwereld door te
dringen. »Het leven en de strijd der mensen hebben zulk een grootheid
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Onder welke voorwaarden
studeert de avondscholier?
Tegenover roe zit een jongen, leerling- vian de ie Amsterdamse Avpndmulo. „Is het schoolgeld hoog?" H$
.trekt 'een bedenkelijk gezicht en
zegt: „helaas ja, ƒ 110— per jaar,
geen peulesehilletje, als je bedenkt
dat diegene die zo'n avond ,M.tJ.L.O.
bezoeken' voor het grootste gedeelte
uit arbeidersgezinnen komen, die heel
moeilijk,het geld vóór zo'n driejarige
studie kunnen missen". ,,Zö, dus de
school duurt drie jaar", val ik hem
in de rede. „Ja, dat is te zeggen
we hebben niet 3 hele- maar 6 halve lesjaren, je gaat dus niet zieals
bij de dagschool 1-maal per jaar/
over, maar twee keer en we moeten
dus ook tweemaal de tijd van angstige hartkloppingen doormaken!"
„Jullie hebben zeker het programma
van een driejarige M.U.L.O. ?" „Neen
het programma van een vierjarige
M.U.L.O., hoewel er enige 4e leerjaarsvakken van de dagschool, zoals
natuurkunde, natuurlijke historie, algebra en meetkunde, afvallen, beide
laatste vakken kan je er nog wel
bfl doen, maar dan moet je weer extra betalen."
De jongen vervolgde: „Overdag werk
ik op een grafisch bedrijf van 's morgens 7.30 tot 's middags ongeveer
4 uur. Onze school begint 's avonds
om 7.10 en duurt tot 9.50, we krijgen in die tijd 4 lesuren elk van
40 minuten, Dinsdag- en Donderdagavond hebben we geen school,
maar vrij zijn we deze avonden allesbehalve het is dan wat je% noemt
huiswerk maken geblazen en het is
vooral het laatste leerjaar dat je een
massa huiswerk krijgt, zoveel dat je
je geheel en al aan je studie moet
geven (wil je tenminste .slagen) en
je ziet je vrjje tijd dan ook tot- een
minimum beperkt. Wat het behan-

'bereikt, dat je alleen in onze tij»!, in onze strijd, de bron van je inspiratie
kunt vinden".
• '
Vlak na de oorlog keerde Nerudsi, naar Qhilj terug. Hij ondersteunde
Gonzalez's candidatuur. Gonzalez werd gekozen...... maar week toen stap
voor stapt terug votir de druk der Noord-Amerikaanse machthebbers, verraadde zijn kiezers. Hij verbood de vrijheid van, spreken,' steunde belegging
van Wallstreet-kapitaal in Chili, vervolgde de progressieve organisaties,
die hem kozen. Honderdduizenden kinderen krijgen nog steeds geen onderwijs, maar werken lange dagen. In plaats van een beloofde Technische
Hoge School kwam er een Militaire Academie! Bij opstanden werden
tientallen arbeiders en studenten gedood.
in een open brief stelde Pablo dit verraad aan de kaak. Weldra joeg de
politie ook hem op, maar voor de rechters werd hij aanklager tegen
Gonzalez! In de woelingen, die volgden, dook Neruda onder. Maar hij bleef
dichten, en ondanks het speuren van de politie vertolkte zijn stem de
vrijheidsdrang van z'n volk. Op het Parijse Vredescongres kwam hij plotseling tijdens de slötzitting binnen, ontsnapt aan de greep der dictator.
Bijn gedichten geven moed aan de verdrukte volkeren van Zuid-Amerika
sn de vrdesstrijders overal ter wereld.
A.H.

delen van de leerstof betreft zou ik
willen zeggen, dat de schooluren
zich meestal bepalen met het bespreken van het werk wat je voor de
volgende les moet maken en met
het bekijken van het gemaakte werk.
Tijd om ergens uitvoerig op in te
gaan hebben we niet, daar de leraar
anders met het voorgeschreven leerplan in de knoei komt." Op mijn
vraag of de studie vermoeiend was,
antwoordde hij: „ja nogal, je begrijpt
dat het erg inspannend is, het is
immers een leven van werken-lerenslapen, enz., enz. niet de Zaterdag
en Zondag als lichtpuntje van grotendeels vrij te zjjn. Ondanks dat bestaat er een grote aanvrage tot toelating en ik schat het aantal scholieren toch zeker op 250 a 300. Aardig is het misschien nog wel te weten dat de leeftijden erg gevarieerd
zijn zo van 16-35 jaar, zelfs getrouwde mensen, die voor hun dagelijks
werk er iets bg moeten leren, tref
je op onze school aan.
Ik spralf nog wat met 2 Rotterdammers, die resp. de avondkweek- en
de avondtekenschool bezochten. De
leerling van de avondtekenschool vertelde mij o.a. het volgende: „De
avondkweekschpol is een particuliere
school. Terwijl de gewone dagschool
4 jaar duurt krijg je hier je opleiding in 2 jaar, dit betekent dus aanpoten. De kosten zjjn ƒ200.—• per
cursus, dus ondanks de sporadische
beurzen, hoog, onze lessen vallen op
Dinsdag- en Donderdagavond en Zaterdagmiddag, de overige avonden
moeten we óns als het ware door een
berg huiswerk heenwerken. Naast
dit alles moeten we echter per week
nog 3 uren praktik doen. Dit is natuurlijk logisch, want wat is een
onderwijzer zonder praktik? Ik moet
er echter aan toevoegen dat dit voor
vele mensen een handicap is, daar
het nogal eens voorkomt dat je baas
je voor deze practijk lessen geen
vrij wenst te geven, dat betekent onherroepelijk van betrekking veranderen, iets wat onder de gegeven omstandigheden heus niet zo gemakkelijk is, de baantjes liggen nu im-

mers niet voor het opscheppen. M'n
tijd schoot op en ik moest me haasten als ik deze avond nog iets over
de avondtekenschool te weten wilde komen. Deze scholier, deed mij het
volgende verhaal: „Onze school is
in tegenstelling tot de hierbovenge?
noemde school een gemeente-school,
het schoolgeld wordt dan ook gevraagd naar inkomsten. Het materiaal en de boeken moeten wij echter zelf betalen, een groot bezwaar,
daar je wél zo een en ander nodig
hebt en vooral het tekenmateriaal
vreselijk duur is. De cursus begint in
Oct. en eindigt eind Maart en de avonden dat ik naar school moet zijn Maandag, Dinsdag en Donderdag. De lessen beginnen vroeg en wel om 6.30
en duren tot 9 uur, als je daarbij
rekent dat ik van 's morgens 9 tot
's avonds 5 uur -werk (met een middagpauze van slechts 15 minuten)
dan is het niet moeilijk voor je om
na te gaan dat het een hollen en
vliegen is van mijn werk naar huis
en vandaar weer naar school.
Daar komt nog bq, dat vele van
deze scholen zich in handen van particulieren bevinden, wat tot gevolg
heeft dat de schoolgelden zo hoog
zijn en vaak slechts met zeer grote
moeite betaald kunnen worden. Weliswaar bestaat een mogelijkheid om
een beurs te verkrijgen, doch daar
deze slechts sporadisch verstrekt
worden, verandert dit beurzenstelsel in wezen niets.
Wanneer je de gesprekken met deze
scholieren zo eens nagaat merk Je,
dat vele arbeidersjongens en -meisjes,
die na de Lagere School dolgraag
nog iets willen leren en hier financieel niet toe in staat zijn, worden
genoodzaakt na hun vermoeiende
dagtaak nogmaals naar een avondschool te gaan.
Het is daarom juist dat wfl onze eis
uit het O.P.S.J. Urgentieprogramma
met klem naar voren te halen:
„Studietoelagen voor Uitgebreid Lager-, Middelbaar- en Hoger Onderwys voor ieder, die over voldoende
capaciteiten beschikt en de leeftijd
van 14 jaar heeft".

Schoolcorrespondentie
Op de IVKNO werd een paar weken geledne op
de avondschool een geval van open t.b.c. geconstateerd!
In allerijl werden maatregelen genomen om
alle leerlingen door te laten Lichten, iets dat
tot nog toe enig was in de geschiedenis van
de school.
Helaas moesten wij nu voor het doorlichten
i 1;— neertellen, hoewel er mogelijkheid bestond onr korting te krijgen zou het doorlichten
geheel gratis moeten zijn
Met de verand ering van de lestijden bleek
dat het aantal laatkomers schrikbarend steeg.
Gevolg hiervan, iedereen die een minuut te
laat kwam, reden of niet, werd gedwongen om
te spijbelen, aangezien de deuren gesloten bleven.
Daardoor veel gekanker en toen.... kwam
het voorstel uit de leerlingen naar voren om
zelf deze kwestie te regelen, door een ander
systeem ia te voeren, waarbij de leerlingen
elkaar controleren,
De schoolraad aam de zaak in handen. Veel
succes.
DEMOCRATIE OP SCHOOL I
Op de HBS, Afrikanerplein te Rotterdam bestaat een debatclub. Maar.... deze U niet
toegankelijk voor alle leerlingen van de school.
Je moet eerst door de leraar, die er de leiding
heeft, gekeurd worden. Waarop? Tja.... dat
zeggen ze niet precies. In ieder geval blijkt
wel dat de vooruitstrevende leerlingen er niet
ia komen l Een scherp protest is hier wel op zijn
plaats l .
Ex-scholier, H.B.S., Rotterdam
DEMOCRATIE OP SCHOOL II
Bij mij op school wordt een schoolkrant uitgegeven. Het is een aardig gedrukt blad en ziet er
keurig verzorgd uit.
Alleen.... er ontbreekt wat aan. Want onder
de naam van ons blad mis ik iets, n.l. „niet
vrij en niet onverveerd".
Als iemand eens in een goede bui een artikeltje
geschreven heeft, komi het natuurlijk eerst bij
de redactie. Wanner de lezer nu denkt, dat de
redactie het een en ander verbetert en het
vervolgens in de krant zet, dan heeft hij het
mis.
Want dat stukje gaat nu nog ,,even" naar een
commissie ( 2 4 3 leraren) en vervolgens naar
de directeur.
Zelfs de advertenties gaan deze weg. Ik wil
hiermee maar zeggen dat op sommige (?) scholen
hoegenaamd geen censuur is,
Een mïddelb. scholier uit Amsterdam.
DEMOCRATIE OP SCHOOL III
Onze leraar heeft naast ons boek een aanvullend dictaat gemaakt over de geschiedenis na
1914. Voordat wij het in gebruik kregen werd
het echter door de directeur gecontroleerd. Met
het gevolg dat er dikke strepen in kwamen te
staan. Zinnen als: „Nederland erkende de S.U.
pas in 1941, maar was de eerste die de Francoregering erkende" en ,,Hitler kwam in Duits*
land aan de macht door de passiviteit van de
soc, democraten", werden volkomen onleesbaar
gemaakt.
Voor het geval er nog eens een goed geschiedenisboek konrt: ga naar onze directeur en het
komt in orde!
H,B,S,-er,
OOK OP DE MULO'S SOLIDAIR
Tientallen scholieren waren solidair met de
havenarbeiders. In alle klassen gingen de lijsten van hand tot hand, tot een leraar een lijst
(na schooltijd) afnam en naar de hoofdonderwijzer bracht. „Jullie moeten je niet met politiek bemoeien," was het antwoord toen de
scholier zijn lijst terug vroeg.
Het werd verboden om met lijsten te werken,
„want het is een openbare school en dan kan
iedereen wel met lijsten gaan lopen,"
Plakkaten werden van de muren geschetïd en
op de L. J. Costerschool zelfs eraf-gebrand.
Daar-^werden de leerlingen gedreigd -drie dagen
van school te worden gestuurd. Ondanks dit
alles zullen de scholieren zich niet laten afschrikken. Wij zullen blijven strijden voor de
MULO-SCHOLIER

A'DAM
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„Russische dans" uit de Oekrainse Suite

„Hopak" uit de Oekrainse Suite

Wanneer men de boeken leest, die Wij zien dus sedert ongeveer 1930
gedurende de laatste dertig jaar in Jeen , doordringing van dteze beide
Europa over de danskunst versche- stglen, het hervormde ballet en. de
nen zijn of wanneer men het over- door het ballet weer op een stevige
grote deel van de journalisten wil technische basis gebracht moderne
geloven, die in dag- en weekbladen danskunst. Deze doordringing heeft
over de danskunst schrijven, dan ziet zich sindsdien verder doorgezet en
het er naar uit, alsof de danskunste- bij sommigen reeds tot een volledige
naars van de afgelopen vijftig jaar synthese geleid.
in twee kampen verdeeld zijn. De Het „tendensballet".
vertegenwoordigers van het klassie- Maar deze hele strijd tussen klassiek
ke ballet staan fel tegenover de ver- en modern beperkte zich tot de stijl
dedigers van de zg. moderne dans- en de vorm van de danskunst. Over
de inhoud werd hierbij niet gepraat.
kunst.
De moderne danskunst werd om- Toch is de hele controverse tussen
streeks 1900 door twee Amerikaan- deze twee richtingen slechts van onse danseressen, Loie Fuller en Isa- dergeschikt belang, omdat zij slechts
dora Duncan, gepropageerd. Zij wil- .betrekking heeft op de vorm. Toen
den niets weten van de dans op de echter in de jonge Sowjet-Unie ook
teenspitsen, die zij als. onnatuurlijk de danskunst een nieuwe socialistiafkeurden. Zij dansten op blote voe- sche inhoud kreeg, werden spoedig
ten en gaven met hun dansen zui- daarna ook in West-Europa en Amever persoonlijke ontboezemingen van rika de eerste pogingen gedaan, de
danskunst te verlossen uit haar wegevoelens.
De moderne danskunst vierde na de reld van onwerkelijke feeën, nimfen
eerste wereldoorlog hoogtij in Duits- en droomgestalten en haar in de
land en Amerika. En sommige van werkelijkheid van onze tijd te stellen
deze kunstenaars vonden inderdaad en te laten medebouwen aan een
de weg naar het socialisme en brach- nieuwe toekomst.
ten met de middelen van hun kunst De burgerlijke danscritici braken al
een nieuw realisme in de danskunst. deze pogingen tot een nieuwe reaHet Russische ballet werd intussen, listische danskunst af door te zegmede onder de invloed van Isadora gen, dat dit een onartistieke tenDuncan, door Michael Fokin reeds denskunst was. Want kunst had niets
vóór de eerste wereldoorlog her- met politiek te maken, beweerden
vormd. Maar van een nieuw realis- a».
me was in de balletten van Fokin Ondanks deze „critici" heeft de niéuen de andere Russische choreografen, we realistische danskunst zich echdie met Diaghilew reeds vóór de Oc- ter doorgezet en tot prachtige resultoberrevolutie naar Parijs gingen, taten geleid. Niet meer het vraagstuk klassiek of modern, maar het
geen sprake.
Onder de invloed van het hervormde vraagstuk anti-realistisch of realisballet namen ook vele „moderne" tisch, beheerst thans de danskunst.
danskunstenaars weer de klassieke Het eerste grote realistische meesballet-training op, want er was ge- terwerk in de danskunst was het
bleken, dat de „vrije" dans bg. ge- grote Sowjet ballet „De rode Papabrek aan systematische technische ver", dat in 1927 voor het eerst werd
vorming de deuren wagenwijd open- uitgevoerd, en binnen enkele jaren
zette voor het dilettantisme in de tijds het meest populaire moderne
ballet in de Spwjet-XJnie werd. Het
slechte zin van het woord.
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„Het Vc

stuk speelt in een grote moderne
haven in China. Tussen schepen van
allerlei nationaliteiten— de matrozen
dansen hier hun eigen volksdansen
— bevindt zich ook een Sowjet-schip.
Een liefdesgeschiedenis en intriges
tegen de Sowjet-kapitein zijn de
drijfveren van de handeling, die haar
hoogtepunt vindt in het inzicht in
de noodzakelijkheid van een revolutie
ter bevrijding van de Chinese volksmassa's. De rode papaver is hierbij
het zinnebeeld van de revolutie. Daar
deze revolutie in het vorige jaar een
feit is geworden, voldeed dit ballet
niet meer. Daarom werd kort geleden in Moskou een nieuwe, gemoderniseerde vormen van uitgevoerd,
waarin de bevrijding van China de
climax vormt.
,
Ook het ballet „Het gouden Tijdperk"
(1931), op de muziek van Sjostakowitsj, heeft de klassestrijd tussen
kapitalisten en de arbeidersklasse
tot onderwerp. Van de komische zijde wordt hetzelfde gegeven in het
ballet „Drie vette Mannen" (1935)
behandeld, waarin het kapitalisme
door drie belachelijke dikke mannen
belichaamd is. In de „Fonkelende
Stroom" daarentegen werd het leven
op een collectieve boerderij uitgebeeld en in „De vlammen van Parijs"
werd de grote Franse Revolutie van
1789 op het toneel gebracht.
Terwirjl bijna alle grote moderne balletten in de Sowjet-Unie in deze
nieuwe realistische stijl gehouden
zijn, kon zich het realistische ballet
in West-Europa slechts onder zeer
grote moeilijkheden en met sterke
tegenwerking handhaven. Een blijvend succes heeft alleen Curt Jooss
met zijn befaamd anti-oorlogsballet
„De groene Tafel" (Parijs 1932) bereikt. De voor een stelletje grote kapitalisten winstbrengende oorlog
wordt hier in al zijn gruwelijkheid
uitgebeeld. Ook het ballet „Wereldstad" (Keulen 1932) van Jooss is

?

»!" uit de Oekrtrinse Suite

De „Boeljba" een Witrussische dans

een realistisch werk, waarin de tegenstelling tussen bourgeoisie en
arbeidersklasse scherp uitgewerkt is.
Een ander anti-oorlogsballet heeft de
Hongaarse balletmeester Gyula Harangozó in 1937 onder de titel „Misschien morgen" ten tonele gebracht.
De verschrikkingen van de gasoorlog werden hierin zeer realistisch
weergegeven. In Frankrijk schiep
Paul Colin met zijn ballet „Finances" (1937) een fel anti-kapitalistisch stuk. En m Amerika hebben Helen Tamaris, Jane Dudley en andere
danskunstenaars het negervraagstuk,
de maatschappelijke tegenstellingen
en de strijd van de arbeidersklasse in
de danskunst uitgebeeld.
In Nederland.
Ook in Nederland heeft de nieuwe
realistische danskunst reeds zeer belangrijke successen geboekt. Pionierster op dit gebied was Florrie Rodrigo met haar ballet „Schepelingen" (Amsterdam 1932), waarin zij
de bekende muiterij op het oorlogsschip „De Zeven Proviciën" tot onderwerp genomen heeft. Het stuk
lokte bij de reactie een storm van
verontwaardiging uit, zelfs in de
Tweede Kamer werd er hevig over
gedebatteerd. „Schepelingen" werd in
Nederland verboden.
Vier jaar later kwam zij echter met
een nieuw realistisch ballet in Amsterdam voor het voetlicht. „Vreemd
Land" beeldde de verschrikkingen
van het Duitse fascisme uit. Zij kon
wel een concentratiekamp-scène op
het toneel brengen,, maar Hitler zelf
mocht slechts heel algemeen in de
gedaante van een afzichtelijk monster voorgesteld worden, anders zou
dit een belediging van een „bevriend
staatshoofd" betekend hebben!
Ook na de oorlog heeft Florrie Rodrigo zich niet onbetuigd gelaten. In
haar ballet „Verzet", waarmede zij
Nederland op het internationale ballet-concours te Kopenhagen in 1947

vertegenwoordigde, heeft zij de belevenissen tijdens de oorlog weerge-5
geven.
Naast Florrie Rodrigo hebben ook Maja Morova en Ulco Kooistra met hun
lekenballet „Dynamo'' gedurende de
laatste jaren voor de oorlog het realistische ballet in Nederland bevorderd. In „Geschiedenisles" werd de
onderdrukking van de werkende
klassen door de tijden heen uitgebeeld; het ballet eindigt met de bevrijding van de onderdrukten en in
het „Ballet démasqué", dat het
„Danstheater Morova" na de oorlog
ook met een beroepsensemble uitvoerde, werd het fascisme gehekeld.
Elk vooruitstrevend realistisch ballet stuit in de kapitalistische landen
op zeer grote tegenstand. Daar geen
ballet zonder financiële steun een
lang bestaan kan hebben, is het te
begrijpen, dat de progressieve danskunstenaars onder zeer moeilijke omstandigheden moeten' werken. Maar
dit zijn de pioniers, de bouwers van
een nieuwe danskunst, want juist in
het realistische ballet manifesteert
zich de vooruitgang.
E. Rebling.

BEZOEKT HET
CULTUREEL
F EST IH L
19-26MMRT1950

„Ga jg maar eens mee!" zei een
agent tegen een 15-jarig meisje, dat
's morgens pamfletten voor 'n school
verspreidde. „Je hoeft alleen die papiertj'es maar af te geven, hoor, dan
mag je weer weg", dat afgeven bleek
op 't bureau uren lang te duren.
Steeds nieuwe agenten trachtten
niet-bestaande geheimen te weten te
komen. Wat was het geval ? Het
meisje verspreidde papieren van het"
A'damse School- Vredescomité, een
oproep om een debatvergadering te
bezoeken, waair een havenarbeider
voor scholieren z'n standpunt zou
uiteenzetten.
Ia de politie 20 bang voor een openIflke discussie?
In'Utrecht werd voor een dergelijk
feit een jongen zelfs enkele uren
achter de tralies gezet. Achteraf
„verontschuldigd^" de commissaris
zich voor deze schandelijke daad,
door te zeggen: „Ja, ik dacht dat 't
van de communisten was!" De vergadering in Utrecht werd verhinderd, hoewel de vergunning al een
week van te voren aanwezig was!
Terecht spraken alle scholieren op
de A'damse debatvergadering over
deze aantasting van de democratie
hun diepe verontwaardiging uit.
Br gebeurde nog meer deze maand.
Tegen het gebruik in mochten Louis
Baillot en Vimla Bakaya in vele
plaatsen niet spreken. Ze kwamen
vertellen over de krachtige eensgezindheid in de strijd tegen ellende
en onderdrukking van de jeugd uit
de koloniale landen.
Waarom is men bang1 voor de stemmen van de tientallen mfflioenen jonge vrienden uit de hele wereld?
Omdat deze stemmen van vrede en
vriendschap tossen de jeugd spreken.
Laten we in gedachten slechts twee
bezoeken vergelijken: Generaal Montgomery, door de overheid ingehaald,
terwijl agenten met knuppels en sabels op de tegen oorlog demonstrerende bevolking insloegen
en de
internationale vredesdelegatie, over
de grens gezet als ongewenste
vreemdelingen, zonder met ministerpresident Drees te hebben gesproken.
Wij zullen echter in gesprekken op
school en met anderen, in onze krant
deze stemmen vertolken. Want alle
jongeren, waar ook ter wereld, hebben één gemeenschappelijke eis:
Jeugd wil vrede!
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ontmoeting
met

het
Aardrijkskunde, dat is passaatwinden en vreemde Klederdrachten, dat is
de geschiedenis van de wijn en de loofbomengrens, dat is in het kort de
leefwgze van allerlei volken, die onze aandacht vraagt en die bij elkaar
de indruk vormen van de verschillende volken, die hier op aarde hun bestaan
vinden.
Aardrijkskunde kan meehelpen aan het bouwen .van een vriendschapsband
met andere volken, doordat zij de feiten goed weergeeft en meehelpt bestaand
of aangewakkerd wanbegrip op te heffen,
Aardrijkskunde kan daardoor meehelpen de oorlog te verhinderen en de
Vrede te winnen.
Dat was ongeveer de gedachtegang
die ons door het hoofd spookte toen
wij een Januari-middag op de stoep
van een groot herenhuis aan de
Weesperzijde In Amsterdam stonden, want daar woont een bekend
Aardrijkskunde leraar en schrijver
van schoolboeken, de heer Brummelkamp.
Tegenover de heer Brummelkamp
gezeten, in een kamer waarvan de
wanden bezet waren met grote boekenkasten, begonnen we het tweede
gesprek waarvan hieronder het verslag volgt (zie voor verslag eerste
bezoek Studie en Strijd No. 6/7).
„
en mijnheer Brummelkamp hoe
staan de zaken sinds de vorige keer,
wanneer wij goed ingelicht zijn, heeft
Uw boek over Europa sinds ons
laatste gesprek een nieuwe druk gezien."
„Inderdaad heren, en ik heb er juist
naar aanleiding van ons vorige gesprek enige wijzigingen in aangebracht". Waarna wij de betreffende
tekst doorkeken en zagen dat speciaal aan het hoofdstuk onderwijs in
de S.U, een groot stuk was toegeSch oolcorrespon dentie
voegd.
Dat is dus alvast l—O voor onze actie tegen verkeerde voorstellingen
in de leerboeken.

We maakten verder nog eenaantal
aanmerkingen op passages, die nog
steeds in de laatste druk voorkwamen, o.a. over het regeringsstelsel
in de S.U. waarttrj de schrijver ons
beloofde inderdaad aandacht aan onze opmerkingen te besteden. Maar
niet alleen dat, hij riep onze hulp in
om hem van materiaal te voorzien.
Allereerst vroeg hij ons hem een foto te verschaffen over het onderwys
in de S.U. en verder zou hij graag
een nieuwe bevolkingskaart en een
aantal nieuwe productiecijfers van de
S.U. in zgn nieuwe druk opnemen.
Dit en nog vele andere onderwerpen
waren de inhoud van ons gesprek,
eindelijk was onze tijd om en op de
valreep vroeg de heer Brummelkamp
nog ons adres, daar hij nog werk
voor ons had;
„In het komende
voorjaar verschijnt een nieuwe druk
van Sociale Aardrijkskunde van de
Wereld en daarin heb ik voor het
eerst d,e S.U. opgenomen, ik zal U
daarvan een proef-exemplaar sturen,
zodat U dat van Uw op- en aanmerkingen kunt voorzien."
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Mijn aardrgkskundeleraar vertelde
het volgende:
De verkiezingen m de S.U. zijn ondemocratisch, er is n.l. slechts één
lijst, degene die hier niet op stemt
is er bij of is binnenkort helemaal
niet meer bij
"
Dit klinkt erg angstaanjagend, maar
de verkiezingen in de S.U. zijn gehelm dus is het onmogelijk te weten
waarop gestemd is.
Verder kwam hij nog met de volgende nonsens aan:
„De Balkan is een braakliggend gebied, waaraan door „ons" nog heel
wat geld te verdienen is en waar
een radio b,v. als één luxe artikel
wordt beschouwd. Er moet nog heel
wat gebeuren tot deze mensen op
het „Westelijk" levenspeil zijn gekomen.
Wij zullen ter vergelijking de cijfers
er naast zetten.
In Hongarge b.v. bezitten op het
ogenblik- meer dan 600.000 mensen
een radio. Na de oorlog is er tot
in de kleinste dorpen electriciteit gekomen!
Een scholier van de Handelsschool, Amsterdam.

verleden
We hebben ons in een interview -gewend tot een oude velocipède, die in
een hoekje tussen de spinnewebben
stond. Hij kon eerst geen woord uitbrengen, omdat hij volkomen vastgeroest was. Smeerolie was niet aanwezig, doch hij nam genoegen met een
flinke lepel levertraan. Hierna werd
hij spraakzaam.
„Wat ik over het wielrennen van tegenwoordig denk? Allemaal snert, kinderwerk, Nee, dan in mijn tijd. Stoere
kerels waren het, die zich op mijn
hoge rug waagden, ware ijzervreters,
met snorren van een halve meter,
pandjesjassen, hoge boorden, dito hoeden en slobbroeken. Niet sportief, zegt
U? U hebt geen begrip voor de echte
sport. Die moderne fietsen? Rommel!
Altijd lekke banden. Wij waren nog
uitgerust met de goeie degelijke anüplof. En snelheden! Soms wel vijf
kilometer per uur, ja, daar was mannenmoed voor nodig. Gaan ze tegenwoordig sneller, zegt U? Ach, lasterpraatjes."
„Je hebt volkomen gelijk," begon een
oud zwempak, dat aan een spijker
hing. Die moderne sportslui denken
dat zij alles veel beter kunnen. Ik
geloof er niets van. Mijn pijpen reiken
weliswaar tot de enkels en ook myn
mowwen zijn wat lang. Goed, toegegeven, het kwam wel voor, dat zwemmers met hun benen in de knoop
raakten, maar dat is tenslotte sport,
en al die bewegingsvrijheid is ook
niet goed. 't Is zonde, dat ik hier
hang, ik ben nog goed en zonder
motgaten!"
Enfin, ik wil jullie de verdere hatelijkheden besparen, ffet werd zo erg,
dat ik 'm maar stiekum gesmeerd
ben.

ƒ
discussie rubriek
In deze nieuwe rubriek zullen we
voortaan met elkaar discussieren
over gebeurtenissen in het schoolleven en de jeugdbeweging. Ook zullen we artikelen in allerlei jeugdbladen onder de loupe nemen. Indien
je dus iets belangwekkend» tegenkomt, stuur ons betreffend blad 'of
artikel op, event. mét commentaar.
Ook indien je het niet met de in deze
rubriek naar voren gebrachte mening eens bent, schrijf dan hoe J8
daar over denkt.
Het red.-adres is' Ie Atjehstr. 11 hs.
Mien is daar al druk bezig de brievenbus te versterken, om straks de
brieven-lawine op te vangen.

„NIEUWE KOERS"

We hebben het gevonden! Waarom
nog ledenacties ? Waarom nog kranten verkopen? Het kan veel eenvoudiger.
In „De Vlam" lezen we dat alle leden van de P.v.d.A. beneden de 30
jaar automatisch lid 2$jn geworden
van „de nieuwe koers". „De nieuwe
koers" heeft dus een nieuwe koers
gevolgd; waarheen die leidt is nogal
duidelijk: Als onderdeel van de P.v.
d.A.y meehelpen om de jeugd te vergiftigen met de oorlogsdenkbeelden.
Overigens een geschikte methode het
teruglopende ledenaantal weer op
peil te brengen!
In „Inzicht en Daad", orgaan van
de „Onafh. Jongeren Beweging" vinden we Ie mededeling dat gebroken
geweertjes verkrijgbaar zijn.
Gebroken geweertjes, symbool van
.Verzet (tegen oorlog, doch tevens
symbool van passiviteit.

Indien de O.J.B, werkelijk een. „pionier op de bres voor vrijheid en vrede" wil gijn, zoals de titel van het
hoofdartikel luidt, laat zij dan actief strijden voor die vrede en vrjjheid.
Of, zoals het .op het nationaal vredescongres kernachtig werd gezegd:
„Laten wij geen zangers, maar soldaten van de vrede zijn."

P 53
organisatie nieuws
ROTTERDAM
berichtte ons dat ze de vorige keer niet in Het
organisatie-nieuws stonden terwijl er toch heus
genoeg te vermelden was.
Op 25 Maart is er feest in Rotterdam, er is een
grote zaal gehuurd en ze zijn nu hard aan het
werk om te zorgen dat het ding volkomt, volgende keer komt de uitslag.
Zondag 12 Maart komt er 'n frisse neus, doordat ze op de fiets de omstreken gaan verkennen.
De koloniale jeugddag werd op 19 Februari samen met het A.N.J.Vi de E.V.C.-jecgd en de
O.P.S.J. georganiseerd en was een uitstekend
succes.

KENNEMERLAND
Op> 20 Februari de Koloniale Jeugddag met veel
sucses georganiseerd gezamenlijk met A,N,J,V.
en dé ECV.C.-jeugd.' "Verder geen ,nieuws.

PASEN — VOORJAAR!
De O.P.S.J. trekt dan naar buiten.
In ons kamp (13—16 April Hollandse Rading) zullen we roeien en ballen, luisteren! naar een lezing en om
ons kampvuur liggen. Vier dagen
repetities en huiswerk vergeten, en
mee genieten van de zon (die we.
besteldf hebben)., de bossen en. de
voorjaarslucht.
De afdelingen krijgen nog nader bericht. Voor niet-leden inlichtingen
b\ de redactie.

UTRECHT
had een goed geslaagde bijeenkomst met studenteu waar Vimla Bakaya sprak.
JVÏaar .zo'n avond was blijkbaar te veel voor
de gevoelige zenuwen van de Utrechtse burgemeester; een grote avond die op 25 Februari
gehouden zou-worden ook ter gelegenheid van
de Koloniale jeugddag werd verboden.

GOOI
had Koloniale jeu-gddag op 21 Februari gezamenlijk met A.N.J.V. en E.V.C.-jeugd en als
spreekster Vimla Bakaya.
Verder een weekend op 18 en 19 Februari gezS'
menlijk met Utrecht in de jeugdherberg. Rhij^
nauwen bij Bunnik. Het was fijn]

DEN HAAG
is zeer actief en drganiseert allerlei bijeen-,
komsten. De Koloniale jeugddag op 18 Februari
was een gröoi succes^
Verder berichten over een cbntactavond, fietstochten, een scholenraad bijeenkomst en de
voorbereiding van een grote bijeenkomst op \. Op 4 Maart werd ee
avond gehouden met het A.N.J.V. om geld bijeen té brengen ter ondersteuning van de har
venarbeiders.

AMSTERDAM
heeft er nu twee afdelingen bij doordat allebei
de M,U.L.O.-afdelingen gesplitst zijnl
De Koloniale Jeugddag werd een ongelooflijke
manifestatie. De grote zaal van Bellevue ptilde
uit van de bezoekers die gekomen waren.
Sprekers waren Louis Baillot en Haakon Stotijn namens de Nederlandse Yredesraad.
Op 24 Februari sprak Vimla Bakaya op een
avond die. speciaal voor studerende jeugd georganiseerd was, ook hier was er weer niet over
belangstelling te klagen.

M.U.L.O.-ZUID
Organiseert als O.P.S.J. een lezing op de Montessori- M.U.L.O., waarvan ons de titel eilaas
onbekend is. Verder zal de schoolcolportage
aangepakt worden.

MIDDELBARE SCHOLIEREN
Meldden ons dat zé in 3 dagen tijds 200 kranten verkocht hadden. Dat Jan Olivier at 147 punten in het kader van het 5-maandenplan behaalde, ze weer centra gaan oprichten 'n de
scholenraad er prima loopt.

K.K.
„Onze afdelingsavond die we al een maand geleden aankondigden gaat nu definitief door op
18 Maart en de studiegroep loopt steeds beter."

M.U.L.O.-NOORD
vond dat ze niet altijd de kleinste afdeling in
Amsterdam kon blijven en maakte er daaom deze maand de meeste leden bij van heel Amster- :
dam.

M.U.L.O.-WEST
Hield Woensdag 8 Maart een gezamenlijke
centrtmavond. Doen mee aan een feestavond
voor en door de vier Mulo-afdelingen!!

M.U.L.O.-OOST
Hield gezamenlijk met de bovenstaande afdeling een weekend in jeugdherberg ,,De Snip",:
waar ze een tentoonstelling over de I.U.S. en
de strijd van de Koloniale jeugd bekeken.

In 1950 zullen ,er 3200 gewone beurzen aan studenten in Polen worden
gegeven (ons land telt ± 20.000 studenten);* naast premies en beurzen
voor wetenschappelijk onderzoek.

steunt het studie en
strijdfonds

IITIimmiiltlIIDffS
In. een uitgave van de Wereldvredesraad lazen wö, dat er een internationale wedstrijd is uitgeschreven. Er
zijn drie prijzen beschikbaar gesteld,
ieder van ƒ 50.000 voor:
een film, een literair werk en een
schilder- of beeldhouwwerk, waardoor op de beste manier de strijd
voor de vrede wordt ondersteund. De
beslissing ligt bij een intern, jury te
Parjjs.
De O.P.S.J. voegde/ z'n stem bjj de
vele protesten tegen het dreigende
uit-het-land-zetten van Bert Williams, secr. der W.P.D.Y. Tot nu
toe is dit uitgesteld!

Het W-F.D.Y.-bestuur vergaderde in
Boekarest, het I.U.S.-bestuur in Londen. Beide organisaties besloten
krachtiger de vrede te verdedigen,
waarbij op de W.F.D.Y.-vergadering
vooral de Italiaanse jeugd als voorbeeld werd gesteld. De Ie Juni, internationale Kinderdag, zal. dit jaar
voor 't eerst worden gevierd. Op
voorstel van vele leden-organisaties
werd het Joego-Slavische lid uitgesloten. 14 Augustus begint het I.U.S.
congres in Praag, waar onze beste
werker het „plan" zal aanbieden!
Wie???

Giordano Bruno, één der grondleggers der moderne wetenschap, moest
zijn baanbrekend werk met de dood
op de brandstapel bekopen (Febr.
1600). Dit jaar trachtte men echter
in Rome de herdenking van Bruno
te verhinderen: meeting en kranslegging werden verboden! De vooruitgang kan echter nu zomin als in
1600 worden tegengehouden.

De „Stem van Amerika" voorspelde
onlangs in een uitzendnig voor Hongarije devaluatie van de munt ,(forint). Een aantal vroegere fabrikanten en rijke boeren geloofde deze
stem. Ze bestormden de winkels en
kochten vooral grote aantallen luxe
artikelen als zijden stoffen, oorringen
enz. In- twee dagen werd er evenveel
belasting betaald als anders in drie
maanden! Toen de devaluatie natuurlijk niet kwam, merkten deze opgeschrikte lieden weer eens wie ze
konden vertrouwen!
Vele kolchozen in de U.S.S.R. hebben hun eigen hogere landbouwschool. Lessen worden o.a, gegeven
door bekende agronomen en professoren. De leerlingen komen uit de
beste werkers der kolchos.

HUPPELTJES:
Willen afdelingen, die nog oude nummers van Studie en Strijd in hun
bezit hebben, deze terugsturen naar
Jan Harmsen, Andreas-Bonnstraat 18
huis, Amsterdam.
Verschillende nummers ontbreken nl.
bfl de redactie!
Klachten over de krant voortaan
naar hetzelfde adres.
Rudi Mulder, Courbétstraat 35 I,
zoekt een kamer of 2 kamers met
gebruik van keuken.

8

Ja, vrienden, we hebben geld, nodig.
We zeken al jaren lang naar een
phüantroop, maar aangezien ure er
nog geen gevonden hebben, doen we
len beroep op jwllie
offervaardigJwrtd,
Onze krant kost nu eenmaal veel geld
m om, hieraan tegemoet té komen is
iet Studie en Strijd fonds opgericht.
Laat bij élke gelegenheid, van de
kleinste centrumavond tot de grootste
feestavond, iemand met de pet rondyaan.
Pleegt een aanslag op iedere portemonnaie.
Maakt onze krant sterk.

Uit het O.P.S.J. verkoop
bureau
Behalve boeken en brochures kun je
bij ons Verkoopbureau nog' iets krijgen, dat weinig geld kost en waarvoor je je talenknobbel niet hoeft
in te spannen. Wat dit dan wel is?
Nu, ons fraai uitgevoerde I.U.S.speldje. Tel veertig luttele centen
neer en je bent de trotse bezitter
van dit embleem.
Lazen jullie al het zo bekende World
Student News? Wij veronderstellen
van wel. Zo niet, herstel dan spoedig deze schanddaad. Koop alsnog
een exemplaar van dit I.U.S.-blad.
Kosten slechts 40 cents.

Feilen tegenover leugens
Betrouwbare en veelzijdige artikelen en foto's
over de Sowjet-tJnie vindt U in het aantrekkelijke maandblad „NU", orgaan van de Vereniging Nederland—U.S.S.B.
Het lidmaatschap (.abonnement op „NU" inbegrepen) bedraagt 30 cent per maand. Dit
geeft tevens recht op het bezoeken van filmvoorstellingen, culturele bijeenkomsten, lezingen, enz.
Proefnummer „NU op aanvrage gratis.
Frederiksplein 46, Amsterdam. Tel. 30140.
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j

ACD/mri

h et P- est el c e ï n ^w hO •

vena&ngehaald schrijven heb ik de eer u t e , berichten, dat
van 15 tot en met 16 April 1950 in het kamp e er c ent rum
w De Raming", Aanlegtiteüg 112 te Hbllanasche j^a; ing,
gemeente Jiaartensdijk, door de Organisatie van Progressieve
Studerena e v eugd ( C . P . ö . J . ) een z .g . PaasKaiap is gehouden
"
Het betrof hier leerlingen van middelbare scholen,
(ü,L.C »,M*ü .L.O *, ii.B.ü.) en een enkele die een universit air e o pieid ing gene et.
Het was niet eun kamp, dat een zuiver politieke strek
k int; had, c.c oh mee.r een Paa g-weekeind e.
D e a e tJLn au er s hebben zi oh o ra ent el i,] k g e>, r ag en, t er v;i;jl het t!lkampr' in zijn. geheel een rustig karakter droeg
Gedurende eerder gen ernd tijdvak is een u boiite'~avönd rT
geheuc. en, die uitsluitend verzorga is ge-viorden door d e
dtölnemers.
Uiteraard stona deze avond niet op e^n zeer hoog peil
in culturele zin.
Op andere dagen z i j n dr f r enige scholieren inleidingen gehouden, doch niet met politieke strekking.
Cp d e laatste avonc. is een Pa a s vuur gestockt, v/aar aan
aoor alle deelnemrs van het k&mp wei'd d v.: el genomen.
Sprekers, niet-a eelnemers adi het kamp, z i j n niet opR et r eden.
Heo geh e tl
cnc. er leiuin?s van a e volgende
nen:

A
\,

Jong, de
Ësth&r_, geboren te r ai v ijs, £6 ^ctober 1951,
derlano.se, scholier, v,c-nenae--oe Aasterdam, Ie
straat el huis;
Muller, gi-ans , geboren te Amst erdam,£^ ^ei 195£ , scholier ,
vro n end e " t e jan s o ei-d am, Mi nahas sast raat *tö ÏII;
|i l\fag el . gr ed, geboren te ^eist, 50 Augustus 19Ê7, student.^
wonende t e Z»eist, aLotla&.n la;
_Gro enink. Fr ed , g -j bo r en t e Ara st era am, ü O Aug u s tu s 19 30 ,
s cho lier, wo n ena e t e Ara s t nrd ara, Ie ^£, n van d er J"t ei j d e nstraat 1E'= II;
'
•' K^iii2£.r_j^Sii> geboren te Atn"sterdam, G ifcvyraber 19S8, mont essc'rilüio. ster, .-..onenae te Amsterdam, Leiasegracht 117;
g «bc r en te /onsterdaju, 6 April 19E&, „ v ï
n t , ' \vc-nenae te Atust eraan, ïrorjipenbuï'gsti:'aL;.t
sferer, ^arinus.,! '^l^ï-en te Amsterdam, 11 Juli 1928, scho'
lier,vêftcnc.e te l-t>tterdam,B rüiadadlaan 115 en
t erdam, scholior, wonende
Litju_ van_? Joke, gt,üort:n "oe
te HÜversüia," l/?ezellaan 22.

. A a n .
het Hoofd van de
Binnenland se ^ eilight-id sa i ün
j"avastraat 63
te
s r a v e n h

liet aai tal deelnemers b ' C . r o e g , net uit zond ei'ing van de leiding, 155 persons n, wa^i/v^n de namen, l eelt i ja en en
h i ti*o nu er vc Ig en:
AÏi-, ouo. 16 jac,r, scholier, w e n . te. .itottero.au, tfcestuijksekad e 295;
aar
van Loekie, cud 17 jaar, schol, v/on. te ' s~üravenhage, VlnJienst einstr .2
xtürukker. jtniie oud 14 jaar , schol i er, wen. te 's-ü-ravwriiiage, «Jronjestraut 42;
lï^ïbn.
JJDUS . cud 1:: jaar,scholier, wam. "De Amsterdam, AJust Idijk 104 I;
VtKbrlaar. dan . o u- 14 jaar, scholier , won. te Hotteraani, Icodsbraat 12;
JJ Knaap. , Bert. oud 16 jaar , scholier ,wcn. t e Amsterdam, bchaepraanstraat 29 IIIL
XlEaas. de Nico laas ouü 16 j a a r , scncl. v/on. te Amsterdam, KL. Witterib.straat 11kieierink. Janie oud 1^. jaar , scho li er ,v/o n, t e Amsterdam, 2e."v .a .nelst str. 75;
Spierenburg.Uriet je ,cuu 14 ja^r ,scholier ,wen.te Amsterdam, ïiugo de ^rootpl.5II]
^iPelgrom, Janus, o u d , 14 aar, scholier, wen. te Amsterdam, Ie At j t-jh::,tr .
i;
/fHarmseh, Jergny, o u a - l & ja
WD n .
Amsterdam, Kloven!ersburgwal S1II
-wc n . t^.AQisterdai'i, A. Bonnstraat l o huis;
^rWoudstra, atnarics, oud 15 jaar
^fpoelgeest van. ,-Aliecud 15
won. te Amsterdam,' Wibautstraat 57;
van
iude,
* 15
v/o n . te Amsterdam, Tugelaweg 96 II;
wo n . te jan.sterdam, Idanenburgstr. 20;
van
Gerda
" 15
Üomb et straat 55 III;
r| Kuip er,
Eenny
(i
16
v/on. 'G e
wo n . te
BI. van Treslongbtr
.er.
Peter
u
15
ïrpot. de-Boersma Paul 21
jiDtterdam, _3laghek straat 126;
de
A!ie
" 2 5
Rot i erdam, Lavend elstraat
n
gel ing. Henr.y
ls
IS
14aerland str. 25;
H
•t erho ut .Han
"• 14
Schintctr. 25A;
n.
• er hout .tiet
" 17
Schintstr. 2 SA;
M
/*0livier.
de Jager str. 56 A;
/Ic li^vi er . Jeïce
Hortensia str. 25;
n,
x* Jong. de a?ic
Tl
Klosstraat SI;
j
tï
/*Maarschalkerwebi'd .Ami:
Buitenhof straat 22 A; i
-yl Bult j e
Catrien
"
AmsTlerdam, d e "wittenkade 65 I;
Amsterdam, Ie At jehstraat 41 h s.;
#+ Harm s en. ^Anni e
"*
'>C*Jong. de Lucas
"
Amsterdam, üparreweg 50;
Kooceraam, Binleystraat 10;
"'/tLas&QEsr.
ïhi j s
*'
X*Heuvel, van de Evert"
Hilversum, ï/e zeil aan 16;
G erard
"
Hilversum, üèteorenstraat IS;
j
Amsterc. am, R et ief straat ? ;-\ ;
Amsterdam, Uiterwaard enst^', 1^ I;
S\l schut. Janny
Amsterdam, ïB.c . Vifesenstaaat 2v. ;
X'WuiL-ms.
Johan
J. van''gennep str .148;
^•jf* Ploeg.
Ben
11
Smit stj/aat 18 ;
3rl id e.' Maup
K
Kat o enb ui' g er kad e 15 1H
\v ela .Al pho ns
tl
Wiesj e
ïres. Br and straat 55III
n
Alle
Pres. Branstraat 5511!
i.r.
/•Verkhout. Berend
Dist el weg 55 II ;
j;
Hendrik Ja co b str, 22bia
/'t Gcoi&t. d e Alpho ns
t.t,
Sef j e
We stla andgracht lO 6IIï
Ye r w ei j
ROT.4erdam, ïfeerland 25;
Kei
u.
Rud i
üorantaio straat 26;
t!
Bentinckstraat 78JI ;
Janny
Pra/Brano.str. 5 huis;
X<3t ssers
IV,
v<
v-'Bos^ers
Harry
Fr s. Br and. str. 5 huis;
K;
w
It
Hoert, iep-traat 59 I;
üb.
/,
tï
f*
IE
Gerard boustraat 201; '
van Joop
n
II
Hilversum ,Locsdrecht Sng 1;
Gramberg Hia •—m
Mi
II
Amsterdam Lelcstraat 25;
^ Graaf, d e jiuib
tt
tt
Vrolistraat 526 II;
"^Gbbes.-Ria
W,
ri
Albert
Guipstraat
S\, Berena
TJl
Dan. ötalpertstr. 57
ïX-fOo st erho ut .ïhi j s
Ili
Ie. J.v.d .KeijQ i
>»Rca enourg
IS 5;
tï,
Mi
rt
Kanaalstraat 6 II J; :
l Schep.
Ton
14
tt
II
tt
\ e emhu i
Wo ut
15 M
lieren! es straat 51; /
HTi
t*
It
k J et t er n
Ina
16
lïunzestraat 4-6;
1,1.

16
tt

il.

rt

tt

tt
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Wiltenberg.
p^Heck, van 't
> Galok.
;£* Beerschoten.
; J Smit . de
>2eelt.
!X*'Huurman.
•XJü'riedman.
-^Veldhuizen.
1/,'Harks . '
'/'Harks. -.
/ Auceps.
ƒ* 3 chuur Ei an .
•- y*lïijd-am.
/'Groanink.

j

Flip oud
Fr i e da n
Harry «
11
Jan
Janny ti
ti
Wlly
n
Ria
Monigne 11
it
Rudi
«
LUC a s
Jaant je it
ïïouter it
Jansje 11
H
(Tim
ft
Piet

f' Bult je.
/iLager\?eij .
^iHintelaar.
xf »Maat . '
T -ffl"inte r ink .
^xia3""insen.
/^Jox_. de
XOliviera,

Johan 11
Ellie 11
Elsje t l
Flora !f
Cornelis
t»
Ger
Corneli 3
H
Rob
II
fl Ji'jlö"t
Hans
i/*1 Dumsian .
Dorothe a
/Visser.
Herman tt
X* Hecht, van
/fouter rt
tl
X< Adema . '
Flip
rt
> Lecleco.
Harm
j»l Zar eggörodsewa.iölla H
Adriaan 11
/Baak.
tl
iiCamer .
Leo
^bamrness .
Trudie 11
tl
•'Leeuvve. de
Anna
Petrus t»
V Smulders .
H i Hem It
•fGriese.
/tWeck.v.an de Alphons tt
x« Hagen, .van 4 eJo&anna"
=ijj! ':f^jSiger d , v . d . Ellen It
/M||r%ink.
Jetty "
<*t Jfigw^ér . de üarga Tl
/t Ö'Site-p . v . d . Chris n
n
ƒ HaiL.. josch.
Theo
y^Adriaansz.
Ferdin^d
x' Brouwer.
Hans
"
n
/ Ruchler.
Ans
ti
^1 Plaat s. v. d. ïfim
Philip !T ,
VBelevêts.
j<jiD.ijck. van . Herman n
!1
^Consant.van Jan
ri
yi Haring^,
Hans
il
~t öchouwmans . Dirk
ti.
yfrClaes-. .
Tiny
n
Henk
/ Smidt.
yChev,,llier. Truus M
/* K i eu-v /end ^m . Peter n
//out e r tt
/iLodevvijks.
.^Kerkhof.
ilobsrt M
It
La^t . de
,/ira

14 j aar , scïiolier, won . te Amsterdam, Regalierdv/arsst 2o
H
" Amsterdam, fr. Halsstr.88 II;
rt
13 11
H
»t
tt
w
»!
22
H. Jacobsstraat 73 >
n
M
n
n
Minahassastr.42 III;
15 il
"
11
n
n
H
Piet er A-es?±zstr 109;
14
it
11
rt
n
Sportstraat 40;
•'
15
n
1»
n
»
Weverstraat 71 '>
16 tt
H
«
»»
le.Helmerstr. 151;
13 «t»
"
tl
n
rt
ti
3e Helnierstr. 70;
14
n
it
«
" tl
3e Heimer str. 76;
12 rt
II
H
n
3e Heimer .-,tr. 76;
13 tlrt
II
11
tt
14
Korte
^eerh.str.17;
9ti
n
tt
16 "
Singel
221;
"
11
it
11
n
Haarlem erweg 108 I;
17 ITII
n
!t
ii
n-«„..
Ie. J.v.d.Heijienstr.
12
16 II;
11
Tl
»
16 (1
Haarlem, Zd.Brouwer_::tr. 14;
11
n
u
*9 2-z^jr
Trompstraat 19;
15-—"—
tt
H*-tf>2' ? °? "
IJmuidenO,
Eikenstraat
30;
15"
It
»
Santpoort, Cremerlaan 4;
15-r-»&£t*rjup'06
n
n
1»
rt
Haarlem , Kemp straat 4;
2}
11
11
H
tt
Amsterdam, Ie At j e, -hst r. 41 hs.
26
tl
II
n
H
A. Bonnstraat 13 I;
21 tt
II
tl
ti
H
Hunsestraat 19 hs.;
16 M
H
n
11
H
Alb.Cuypstr.73 II;
16 tl
t|
«
n
H
11
Singel 36 III;
19
Si
11
H
tl
J. van ^enr_epstr96 II
18 n
II
II
rt
rt
Ie Atjehstr. 23 II;
20 it
11
11
rt
rt
A. Bonnstr. 13 I;
20 11
II
II
n
tl
H
Ferd. Bolstr. 48 hs;
15
fj-/"-^ f j t z y ,
it
A
v i *f~
II t s-Gro,venha.ge,3oestd.kade 19;v
f
H
'H
it
Amsterdam, de «i'ituenkade 59IÏI;
16 tl
II
n
il
"
Vrolikstraat 314hs;
19
rt
tl
n
11
tf.de ii'iltstr, 19 II;
19 "(1
n
tl
n
Retabrandtkade
19;
18
T"'
Tl
11
"
Vrolikstraat 313 II •
26 tl
11
II
l» Rotterdam, Breip 129;
18 M II
II
rt
H
Tl
Slaghekstraat 113;
18 II
H
rt
rt
Sandejpi'jnstr . 11;
14
Amsterdam,
"
tl
11
II
n Amsterdam, le/ ' Eelmerstr . 198 ;
23
tt
»i
n
11
Waterstraat 89;
18 H
n
II
M
II
II
WaVer straat 89;
18
11
II
«
n
2e Helcierstr.77 III;
18 tl i
II
II
«
II
rt
18
Singel 353 I;
it
ti
11
II
14 rt
Haar 1 eïnmervi/- . 189 1 >
II
tt
tt
J.M.Eemperstr 88hs;
15 11
/

'

M

15
15
19
19
15

H
H

11 \\\

\t

tt

rt

II

H

11
\

II

It

11

tl

11
11

*'

14

15
15

II
"
tt

tr

tl

14

1!

II

15

Tl

20.
20
16

II

19

11

tl
f»

It
II
'"-'")

II

^

tt<£"frl/l.

11
II
tt

ir
tt

It

it

It

11
n
Hogendorpstr. 89 I;
11
n
Wormervaerstr . 16 II
n Rotterdam, Heer Frenkenstr 24B
n
K
Tv/eeboschstr. 17;
it Amsterdam, Distelstraat 4 II;

n
x«,X
n
tt
11
it
H

11
"
"

/

} Bos.

ïtarel

t|

W

tt
11
ii
n

Ranonkelkade 53 ksHazelaar s t raat 22 1;
Bremstraat 1^;
Jolenbreestr . 65hs;
H
Bandoengstr". 24 vjl;
n
Uv^. Prinsengracht 181
^at er schapslaan 4;
Laren";
Amsterdam, ochouwstraut 36;
n
KI . liattoiiburger str
,.. 15hs;
"
» j- \j -L j-ivoT^j/ s.^''j u "*%*
. j. "> "*•t •*•r «J-j *3
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van der Ma oud 14 j aar, scholier, v/on. te Amsterdam,
n
n
tl
«
il
Pieter ti 1?
XBtemen.
n
tl
11
u
H
"
*• 'Bus inga.
Slse
19
11
i»
tl
II
ti
"
/ 4 Arbous.
Gerrit
15
it 16
D
ii
!!
: /*Metsch.v.d. vïim
"
n
u
11
II
11
ii
10
Emile
It
11
'1
il
n
,
it
14
Sonja
11
II
11
n
n
It
14
Kar el
H
11
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Paaskamp O.P.3.JY

O

Hiermede moge Ik U mijn dank betuigen voor de toezending van de gegevens, vervat in Uw schrijven van
6 Mei 1950 no. 818/*50.
De volledigheid dezer gegevens wordt te meer op prijs
gesteld, daar mijn verzoek om inlichtingen, door oorzaken
buiten mijn wil, l? bereikte/ toen het bedoelde Paaskamp reeds
was geëindigd.
J,

O
De Heer Corpsohef van Politie
te
M A A R T E N S D I J K (U).

HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deze:

Ig&zï-*^

,^ /

^V » . .

«#

Oea^ogVp.p'ö'ïïs voorhoofd parelen voor.
^7.^^ergangs-V'en.'ein.dexamGn-g -iö.;:d:e Va;G;ian'tie al weer in zicht.
ilVf^^'^^S/a';:;• ^Kgaï^i-sïeortvv^i.t- jas.é._WQ.^r..een groot zomerkamp
: a a n ' d e oostelijke rand

^ ïïtf

'Als je 's ochtends nog
rsi&perjiiijjj uit ^et-stro stapt' h'ö'ef •'-j eT'mëar drie minuten te lopen
lo^év^v.litjU^
te worden.
D'aarria/kari' j e:'een7,ochtend t '-wan'aeïing--'mRken in het prachtige.
A,r.-i.:™__ T-i-_ -i„^_^- „•• ^ - .-.-.;_-_j. ^tini-:verdwalen.
.:
i s. , j^en'mnorïn programma,,- welke dat van alle vorige kampen
^overtreffen. Dit be'hoeft geen verdere aanbeveling voor
dl^ae-r^f^i:®--© 'kram p en K'r e^ptg, meemaakt en.
^ /n^ar h et -National e park, de hoge Veluwe, het openlucht
"^e A r Kthém. Er worden interessante leningen, vossenjach-^
en, sportwedstrijden georganiseerd en we gaan. ; .......... '. . ;.*
h n e e , v/e verklappen niet alles.
. ,.
' .•"•' ' •
J In het kort : het wordt een daverend kamp. We verwachten e e n ' / .
/enorme toeloop en daarom : Wil je mee? Geef je dan zo gauw
\_pmogelijk, in ieder geval vóór 25 Juni op bij t
R. Mulder, leidschegracht 117' ' ' , Amsterdam-C, of bij je afde~ngsbestuur.
worden ook dir jaar twee kampen gehouden : het eerste van "
22 Juli en het tweede van 22-29 Juli.
- • 'v
Het tweede'kamp is gezamenlijk met de"F.V.S.V. (Fed. van
,
Vooruitstr. Stud. V e r . ) georganiseerd. De leden van deze ver- "
eniging kom«n dus in het tweede kamp.
De kampprijs is veel lager dan vorig jaar en wel F. 15, —
voor het hele kamp. Hoewel dit een zeerlage prijs is voor
zo ' n mieters kamp, zal het voor veel beurzen toch-.ean hele
hap z i j n . Om nu iedereen in de gelegenheid te stellen om mee
te gaan zijn er drie kampprijzen ? n,l. F. 12,50, F. 15, — en
". 17,50. Je moet F. 2,50 inschrijfgeld betalen, hetgeen van
e kampprijs wordt afgetrokken.
Ook betaling in spaarzegels is
'
s

.

hopen da^ j e , als 5 et even' kunt missen, F. 17,50 betaalt,.
nt dan kan er weer een ander lid m e e v die het moeilijk kan
missen.
Bovendien is er nog de mogelijkheid -om reductie op de karappri j s t e-^j^iJs^en . Je moet dit voor 25 Juni aanvragen bij
R. Mulder, "ïpeidschegracht 117' ' ' , .Amsterdam, geheimhouding ver
zekerd.

$é tocht naar Laagr-So er en 'kan óp dri-fi manieren :
•j'lè. Met de;.vt>Pp$- vanuit Aipsterdjam naar. Harderwijk énC'dan--jg.-.• verde^' per 'fiets pt tiretn-f ,'
- " ' - • •
2e; Heleiriaai. met d'e "trëirfj
. ' '
.. •.''••••.
3e. De klap op de* vuurpijl : h^ï^iria'&l op de fiötsRü' !!.|..'!;!
5e mensen die op'de fiets gaan aijh ei1 het be.^e aan tae, ,'•
het is e;en "sQhitt erende'tocht» ;,2i j gaan n . l . ' b p dé hëetiWég.
©én dag eerder weg en ov0rna^hteïï in ee.n karapboérdetij in
Wpudenb erg, .hetgeen si :e cht a 50 cent extra, kpst,. In' Wouden^
' berg oiitmpetiern'all.e aldelingenr.elkaar, en van hieruit
de vö3.gendë dag, ?3 Jul^ ;!de he!|0 ksfa^si&n verder
"*^-v ' /;" ' -'•"•ii'. A A' ; G -;. S-'O: B R; E N-l-M !••! "'
OJG-AVI)'

Woonplaats: , , , , . , . , . '. .
' ' '•' '^ '• ' ' "' • "'
g^ëft 55ieh.. op voor het s^
:

Afdeling
van

ad -ï, 2,50 A a:

betaaj.it r-

•

ie; Met de boo% en verder per tiet s»
....
.2.6. M..et. de^boot en verder-per trein.'
. , ;3-e;-v:He4.em.a;p,'"ni;et de trein.
• • . ' - '
. ; . ' . " ,'; ,4e. Hëïera:aal. met de..:fiéta (overnachting in Woudenberg.) : .
: :,,;
, ...
' '(doorhalen wa* : niet gewenst wordt)..
Verdere bi5zonderheden voigen op de aanname-^convo.

t. ELEGIE ET DMSE RUSTIQTJE .. Staa Golestan
Haakoïï*Stoti;jn, h.olx>
Lion Oontran,.' piano
2* LANSGHOSB o.l.v. Wout Meyer.
.
3. SAtABANDE ET ALLEGRO
.. Gabri el
'Haakon Stoti jn, hobo
Lio»:»iontran,
piano
•
••*
4. "HEÏ SSIOOKJE VAK DE NIEUWS TIJD».. Theun
'*••-.'
d e üJciee
Toordraoht.
5. SONATE f$38.
-.. Paul Hindemith
a. Opgewekt
b« Z e er . langzaam, levendig,
»
i zeer' langzaaa , weer leven-

dig
Ia,ak on Stoti jn, hobo
Lion Contran,
piano
PAUZEi

JS» VQCALÏSE
PETITE PléCE
HABANERL.

Serge Eachmani.
Kavel

Haakon
Lion'Gontran,
7.

"EE HELFT YAN.MIJK I-IART" -,. Kaai m Hikmet
"AM PAUL.ROBESOÏï'' ' '
,. ïïazim Hikmet

*
Yoordra'oh t.
. . .
8; MABCHE •
' - ., Prokofief
*
Lion* Contran, pi^inö-solo
>f
9* SONATIHE
• • Marcel Mihalovici
Pastorale
Scherz o
Notturno
.
Rondo
Haak on S to ti jn, hobo
üion Gontran,
piano

MBO. }701-7- '00.

Uw sehr* No.: 85288^dd, 16-5-'50.
; Tentoonstelling over onjuiste voorlichting op school*
DIENSTGElffilM.

L ai3
/

M

^a-T-

i

26 Mei 1950,

Op grond van de inhoud van uw bovenaangehaald schrijven is
dezerzijds de tentoonstelling over onjuiste voorlichting op
school, uitgaande van de 0,P,S.J., welke van 24 t/m* 27 Mei
1950 te Amsterdam in het gebouw "De Brakke Grond" aan de Nes
wordt gehouden, bezocht.

C '

/-

Op 24 Mei 1950 bleek iaën te omstreeks 15.- uur met de aankleding
van de zaal van genoemd gebouw, waarin de tentoonstelling zou
worden gehouden, nog niet gereed te zijn. Ben 10-tal jongelieden,
van wie drie meisjes - o.a. de U bekende leden van de 0,P«S*J»,
Petrus Hepricus Antonius SMULDERS.geb.Nijmegen«19-8-*84 en
Trijntje Egelfiaa BULT JE, geb*Asd»7-l-1E8, liep, gewapend rast hamer
en bevestigingsmateriaal rond, om de laatste hand aan het inrichten
van*de stands raat lectuur en het ophangen of plaatsen der verschillende leuzen en grafische voorstellingen te leggen* Aanvankelijk
wilde men de tentoonstelling om 16.- uur openen, doeh men zou niet
ontevreden zijn, indien de opening te 20*- uur zou kunnen geschieden»
Te 16*- uur werd medegedeeld, dat er een drietal mensen van de "pers"
was gekomen; van welke bladen de desbetreffende verslaggevers waren
kon niet worden vastgesteld.
Van de zijde van de Q*P,S«J, stelde men zich voor, op Donderdagavond,
25 Mei 1950 een lezing te laten houden, op Vrijdagavond, 26 Mei 1950
een concert te geven(zie bijgaand programma) en de laatste avond,
Zaterdag, 27 Mei 1950 te besluiten met een filmvoorstelling.
Tegen op de eerste en tweede verdieping zich bevindende balustrades,
welke aan de tentoonstellingsruimte grenzen, zijn in rode letters
op witte achtergrond de volgende leuzen gespannen :
ONDERWIJS IN DIENST VAN DE VREDE
STRIJDT MET DE IÜS VOOR VREDE; NATIONALE CHAFHANKBLIJEBEID
EN DEMOORATISERIN& VAN HET ONDERWIJS

Voorts zijn de volgende leuzen op de stands met lectuur of in de
verschillende geïmproviseerde nissen te lezen :
STUUR UW BEGROETING VOOR HET IÜS CONGRES MEE NAAR PRAAG. OPBRENGST
IffiDT G1BRUIKC VOOR Dl AFVAARDIGING UIT NEDERLAND NAAR IÜS CONGRES
STUDENTEN EN SCHOLIEREN ONDER DE IEUZES DER IÜS
WU BEGROETEN HET IÜS CONGRES
EEBST CHS. MAANDBLAD "STUDIE EN STRIJD» !
JUISTE VOORLICHTING WER DE SOTJET-UNXS
WORDT LID VAN DE 0»P.S«J.
SPORT EN SPEL.0ROÏE SPORTDAG OP ZONDAG, 2 JULI, ZOMERKAMP VAN
15 » 30 JULI.
- 2«

!

SCHCfclEHEN EN STUDENTEN IK BUN STRIJD TEGM HST FASCISME
AUEN VEREEND TEGEN m ATOOMBOM.
NIEUWS UIT DE VOLKSDSMOCRATISCEE IANDEEN
LEEST "CRITISCHE STENG IISW «UITGAVE V.B.KUNSTSOTJISENDEN
DE SLECHTE TOESTAND VAN HET AMERIKAANSE (HEERWIJS (te koop & 40 et)
VERSLAG VAN HET IN NEDERLAND GEHOUDEN CONGRES dffiEKW IJS-WEDE ( ook

te verkrijgen è 40 et),
LEESf "KENTERING"., UITGAVE VAN DB VOCEDMSTHEVEHKS STUDENTEN
(te koop a 25 et)
GEEN VCLK IS VRIJ, DAT ESN ANDER <MDERBRUKT (met aangehaalde
passages uit Nederlandse schoolboeken over Indonesië)
STRIJD VOOR NATICHALE (AFHANKELIJKHEID IS STRIJD VOOR DE VREDE
(verlucht met teksten en foto's over de vooruitgang van het
schoolbezoek en de strijd tegen het analphabetisme in ViSt-Mam,
Mandsjoerije en Rusland)
VREDE EN VRIENDSCHAP MET HET VOLK VAN 3TAUNGRAD
W» AAN DE JEUGD BOUWT BOUWT AAN DE TOEKOMST

(net een grafiek over de toename van het bezoek aan
Middelbare Scholen door krachtige steun aan de arbeidersen boerenbevolking^tn de SOM j et-Unie en Volkderaocratische
landen) *
TERUG NAAR HET FASCISME ? STRIJD TEGEN FASCISME IS STRIJD VOOR VREDE
SCHOLEN - GEEN KAZERNES

(voorzien van een uitspraak van de Sectie Dr»C«P»Gunning op
het congres "Cbderwijs-Vrede", luidende :
"Voor militaire uitgaven is wel geld beschikbaar, voor culturele doeleinden is feitelijk weinig of geen geld beschikbaar*
Onze activiteit zij er. op gericht, hierin verbetering te brengen"1
Voorts een graf Ise hè ; voorspelling van het verloop van de
begroting van oorlog en onderwijs, nl» :
GRDERWUS

-

1938
l 949
1950

*
-

16,1 %
9,2 %
9,3 %

OORLOG

-

1938
1949
1950

-

17,2 %
24,5 %
48,5

GEEN LEUGENS IN LEERBCEKEN
DEMOCRATISERING VAN HET OIDERWIJS - (43^ van onze jeugd komt

uit

arbeidersgezinnen
Bear
slechts 1% van de studerenden
komt uit arbeidersgezinnen*)
AMERIKA. - HET LAND DER CKHEGRËNSDE MOGELIJKHEDEN ?
WAT STAAT NIET BI CKZ& LEERBOEKEN ? HET ANDERE AMERIKA.

(Oorlogsvoorbereiding als belemmering van Onderwijs;92#
800 raill. voor oorlog).

SELECTIE KAAR AANLIG !

(Wie blijven zitten op Middelbare Scholen ?

Kinderen van officieren of van arbeiders ! ?)
Dl HINDERNISSEN DIE EEN ARBEIDERSKIND MOET NEMEN OM VERDER TE STUDEREN
STÜDERMDE JEUGD STRIJDT VOOR VREHE
IN ES 2f JAAR VAN HAAR BESTAAN GRCBIBE DE O.P.S.J. TOT EEN KRACHTIGE
ORGANISATIE» SINDS DE OPRICHTING IS HET LEDENTAL 20 x ZO GROOT.
BET AANTAL AFDELINGEN STEEG TOT 12,
WAARHEEN VOERT ONS (MÜSRWUS ? WAT DSDEN ONZE VOOROUDERS ?
DE GROOTSTE LEUGEN IS HET VERBWIJGEN - MILITAIREN VOOR DE KLAS ,
ONDERWIJZERS IN HET LEGER.
DE SIECHTSTE OPVOEDER EEN FASCIST.

DE WERVIN&SLOKALEN OP DE SCHOLEN.

HET GESGHIEDMIS-ONBERWUS GEEFT GEEN INZICHT IS HET MAATSCHAPPELIJK
GEBEUREN EN STAAT LOS VAN DE KERKELIJKHEH).
f"\S NAAR HET Se WERELDSTUDENTENGOSGEES
IÖS, VOORTGEKOMEN UIT DE STRIJD TEGEN HET FASCISMi. ZIJ STRIJDT
TEGEN HET FASCISME VOOR :
10. NATIONALE (^AFHANKELIJKHEID
2o. DEMOCRATISERING VAN HET (MDERWIJS
3o. VREDE EN EEN GELUKKIGE TOEKOMST.

J*A* van der VEN
Nieuwe Geografie

G*de Haas
Geschiedenis
LEUGENS !

•^

C.J.Commissaris
Fahrenfort en
Leerboek der Alg« Brurauwlkanrp
Geschiedenis
Aardrijkskunde
(bij

de leuze: GEEN LEUGENS IN
LEERBOEKEN)

Alle leuzen zijn voorzien van teksten/passages uit Nederlandse leerboeken, uitspraken op congressen van velerlei aard of van politici en
van foto's.
Van het propagandamateriaal, hetwelk gratis ter beschikking van de
bezoekers was gesteld, gaat een gedeelte bij dit schrijven te Uwer
bediening.
Bijlagen»/?/^/

L A N D E L I J K E

l
&O

€m
t» '<<<&£>
op Zondag, l J ^ Ü L I 1950

dp het sportterrein van de "MBERBOYS" (Kruislaan)
Aan vangst i 3'd; |3tO uur

Faam. ,
Adres

,-

.....,,,„

.,...,

,...,,.,
,,,

wil deelnemen aan*
100 M Hardlopen
200 M Hardlopen
800 M Hardlopen
.

*, *

Jongen / Meisje

/,;• ':&
v' \
O Verspringen
V_^AS^'X-V ° Hoogspringen
i *"^"-V'7?V/'''//;V*0 Kas"ciebal-vergooi en
V

.

,

., >

Leeftijd- .. ..,

.

Inschrijfgeld 25 cent

.„.,„.,..,.,

School

O
O
O

"

-

> " *"<X«liUALL\.'
> l

„

'/:l-*^

„

A«

Een ploog van

,,

^
bestaande ui'b , ,
wil

»

.....««.,

(school, c en t rum, buur t, plaats)
(aantaCL) personen

d © eln em e::, aan:

O Estafette 4 z 100 Meter
O ' f OÜ-öylJal
O Handbal

Het hd$e «wart maken VJ.TI h,~t
nummer, waaraan j e meec/--;.1:;»

Stel dus de beste hardlopers^verspringers, volleyballers
en handballers in je ploeg op.
:
Naast de persoonlijke prijken, staat er een echte wisselbeker
op het spel voor
PS 3ES3?E H.OEG
C^7
,^\<

"^"ö *<? *

Ingevuld.formulier en inschrijfgeld vóór 25 Juni bi;~
*
C^Bultje,. cle Witten-kada 65' Amsterdam.- F/est
A.Harmoen, le"cfl Atjehstraat 41 „hs Amsterdam of bij alle O.P. S, J .-afdelingsbesturen • ! . ' . ' ! ! ! P

.ae L, is een axgeraeiiö K.iaqnT; ,0.8.1;. ons onaerwys nie^ opvoea~c TOT
standig denken,dat' zy alleen een stamp instituut is waar de culturele v»rming een slag in de lucht, tetekent.Verw»nderlyk is dit niet ,wanneer we
byvoorbeeld het JAARTALLENBOEKJE behorend bij,
.DE VADERLANDSE GESCHIEDENIS IN JAARTALLEN• EN
OPGAVEN VOOR DE SCHOOlr
door P.van der KOOI.
bekyken,dat van de periode van 1565-1685,over de wetenschap alleen maar
weet fe vertellen,dat Hugo de Groot in een boekenkist ontvluchtte.
Trouwens de hele maatschappij berorde.litug krijgt iets wonderlyks,de hele geschiedenis hangt van toevallen aan elkaar,ontdekkingen en uitvingen
worden nooit gedaan .do-or maatschappelijke noodzaak,maar omdat toevallig
iemand een heldere bui had.Een oorlog wordt verklaard omdat een bepaalde vorst last van a'n ekst.eroog had en illeen beslissend in de geschiedenis schynen de koningen e.d.' geweest, zoals dat n.a,blijkt uit: •
P. VAN RIJSENS'
HOOFDPERSONEN UIT DE ALGEMENE GESCHIEDENIS.
waarvan we hier ter .illustratie de inhoudsopgave laten volgen:
Blz.
1. COLUMBUS . .
5
2. CORTEZ
,.,..,.,.
..
........ 12
3. KAREL V
19
4. MAARTEN LU TH ER
... o ....... 25

5. JOHANNES CALV3JN ............................... 35
6. IGNATIUS DE LOTOLA ........... ... .'....-........,. 4!
7. WLLEM VAN ORANJE
............'...... 46

8. JAN PIETERSZOON KOEN

• *.

53

9. GUSTA'"F. ADOLF .............
63
10. ^ ALLENS«FEÏN ...............................
6711. CROMFBL.II
.........;.......
.............. '73

'

-

'?

* •

12. LODBniK XIV
.T.*. .... i - . . . . .<U>. . . . . . . . . . . . . 79
13. WILLBM III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
14. PETER DE GROOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
15.KARSL XII .
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . - . . . . . < . . . . . . . . . 96
16. PREDERIK DE GROOTE ... . .....
103
17. KATHARINA II ................ ; . ,.. ... ....... . ... 110
18. WASHINGTON EN FRANKLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116'
19. , MIRAB'EAU .,.....'....'....,...'..'".. . . . . . . i . . . . . . . . . 126
20. MARIA iÜTOINETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . , t . . . . . . . . . . 133
21. NAPOLEON BONAP1RTI5 .,.....'......,.'."..,'
140
22. BLÜCHER ........ . . . . • „ . . . . .".. , „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8
23. BISMARCK . .'... ................... .%;., ...".... .:.. .. 153
24. GAMBETTA . . . ... .... „. .,..,...•....-.,. . ...../..... 161
25.-OOM PAUL'...................
............... 166 '
26.-MUTSUHITO,DE 3.37e MIKADO
176

Het is dan ook niet verwonderlijk ,dat een onderwijs dat niets verklaart
niets begrijpelijk maakt, geen mensen kan af leveren, die zelfstandig kunnen
denken en werken,die klaar zijn om de maatschappij .in te gaan.
Zelfs de Hoger Onderwijs Commissie, die waarlijk niet van progressieve
denkbeelden te verdenken is constateert op blz.236:
De sectie spreekt de'hoop uit , dat de regering-gezien de talrijke bij
de sectie binnengekomen redëdelingen' over de aanwezigheid van onvol• dbendonderlegde studenten in de geneeskunde-bijzondere' zorg aan hst
voorbereidend Hoger en Mideelbaar Onderwijs zal besteden ,en daardoor ook
voldoende .aandacht zal geven riiet alleen aan het theoretische,maar o»'fc aan
het practigche onderricht in "de natuurwetenschappen 'by dat Ondèrwys.
Zy hoopt buitendien,'dat er bij het desbetreffende Voorbereidend Hog^r
Ond.erwys naar gestreefd zal worden^vooral i'n /de hogere klassen,de leerlingen op te leiden tot 'zelfstandige" 'werkers e'n hen daarvan op 'het
eindexamen ook bewijzen te doen geven.
Een slot opmerking zij nog gemaakt .over het gebruik van oude schoolboeken.O-p de M.U. L.0.-scholen worden de boe.ken door de. .s.chool verschaft terwijl: op de Middelbare scholen.aan dw minderdraagkrachtige leerlingen gra-

.«Slechts ean gering deel 1 der- boeren- kan. lezen^n 'schrijven'»

'•'•'

, , " " ,'

•

:

''

V ' • ' . • • " " ' . ' • ; . ' . ' '••/pRp.A'T.LAS-* v'"" ' ; ; • - ,

. . „ .,,.
.. .
. .
In 1933 waren' er: in --de, S.ïï.. nog. slechts Ipfo. anaïphaVe't'er. \'.'ve .'^la
Zy"ri woning; is nret veel .inè'ü-r da-n een hut ; geiaeu.bald Jne't een tafel, enigebankeh; fff 's:tóls-lten 'efij d'ev'gewerldige géinets&ldè Kachel, waarin slechts
; -•;'.--:••• houtv:geöt i ö\okt ; -;Wi%rdt/« »..=:»' fWJïJ ne.eejnt • hjj a,ijn .yrek-ei-ylEp dampbad,, maar
- . het ;rèini'géïi. va-n ,2::gn .klarsn blijf t' :,y.aak' ..achterwege « .. .
... ' • ' . . •
J SUSÖPA
'
"
«W-

• M Bolsjewist.i'g'Oti,è';.-TCereldb'e:sQh^u-wirigl' vörwe : rpt niet' alleen het "bestaan
van! God»m;aar'' eïst. tevéiis ' e-enr si'eed'o;g,enlo:2e stryd t.cgen hét geloof in
God, omdat; die de' raens' af trekt' van' ,?41n e.lgejilyke bestemmingjeen gewil^
lig .•oïïdeard&ei te -zyü. vah' .de', mon'st/erjnachine .der prodüct'iegemeen3chap0
••••• • '•••• -'V..''.-.
' :.' V-. :! ,; • ' • • ' '';.V8ïïmHE 35ER &:ï^MSK3'' GESCHIEDENIS, DOOB
.

.

..

...

' • • •' 'Maa"r-:-het iis :n:ie't' allee-h' 'd^,,,'±' o u'ii's.ve ; yoo'rsteiiirigjde-.Oïi^uiste' yoorlichting ;die ; ons , protest opwekt, Ifc't sota.al nie't vermelden., yan-gebèurteniasen
is in feite een nog ve'el ergere si/tuatie.BijvQQr/bee'Jd, lere^n.^ .e ; p : dit mom'ent
vap 1/3 van.. de^werel/d^Oogt Europa,,'S « TJ> en China.) zeer -weinig of "b \iiip, niets
ui.t^onge ; schoplboekenjte'ryfyl 'hét dan nog .vaak vele •feitelijke verft-raaigen
bevat ..Dat. de '. s.ch^yyer.s. Van, school"boëkën dat. eigëütyk ...•oknvel wéteri,.'bewya't'
het vplgende eitaats
'J ' , \ ;. , . " . , . - ' . . ^ " • ' . . • . : : ',, '
' ' •
De steeds '.hauwe-re aanraking; tussen , vglkén 'van verscïiillènde 'werelddelen maakt het nodig', d"at volkenMindige. kennis -eiser verbreid wordt dan
vroeger Het geval was s opdat ,11'iet gnwetenheid omt'r.erit . ellcaars opvattingen
d e verhouding tussen d e volken beder-^e. -.
• .
• • • • > ' ,
HOaFDSTUK^-EN UIT DE VOLKESKUI'DE 'Elü B J3 SDÖIALÏ
. 'VPOE 'DE MÏD;'BrB4RË SCHOOL DCOÏÏ •DK,A,3LGKK
' ' ;
1941~
'' '
' .
'' ' J^SföJMJ/KIXAMP en
Dat zouden we ikunnen onderschryven,'ïi'ajineGr er naar. 'gehandeld, werd, maar in::
LAND EN -VOLKENKUNDE TOCH DE MID'U'LSAHE SCÏÏOÜL
HEEL I I-DE lf/EËELDDELSH' van - . . — . , .
- . .>": ,'
,

.

•

'•

.

kwamen we het volgende citaat tegen;..
. . • - . - . . . - • . • , , .•
. Vlees wordt niet veel ge ge t en, hoewel by feeatelyks- ge l egeniierd:eri"' 'grote hoeveQlhe-deii' schapen-en paarde-avlees genu,ttigdworden a Overlgens zyn
de paarden meer een weeldeartikel^.waarnaar de ry'kdüm van den bezitter
wordt afgemeten,,. Een rijk 'Kirgiea hee-f.t hondenlen kamelen, duizenden
paarden, en ti'enduia enden schapen. De /arme irirgieaen kunnen va,.n vee
, alleen niet' lev.ön jen houden ?ich geheel of- gedeeltelijk: met landbouw
bezig.Byna a l ;'het werk: gesphiedt door de.. vrouwen. ' ' , . , ' • • . ' ' • "
••
. .Een kirgies. zalv-het vaor een ongehoorde -b'elöpiging bcac}io'uv,rGri!1wann«er
hy-a-an enige huiselijke -arbei^ 'Z'ou d^ el-noiE on, E ü'n ' w&lvaï'&n.Ö kirgi-ea
werkt in het geheel .niet.Hy v.erdee.lt sijn f^od 1;uts'3i3 dteu^koemies
drinken, luieren, jagen, het bezoeken van alle laogelijko l>azaü:rB.(markten).,het samerizy'n met -vrienden en feeatTiGr.e^.vD-i.a.rsntfcge'n. moeten de
vrouwen van heel ver hout 'aae?,-?>oén en water haieiirEe' moeten de spijzen bereiden? het graan stampen, de' j oeretn opsJ : aai .afbreken en cp de
kamelen -ladeni se 'moeten het \ee melken<,ko,as 'eii ïcaemies bereiden, huiden looien, vilt voor de joe:rJ?ri vG.r"Cr'aaraigen en a»-.
Ook ih dé or^ang met haar man is de vrdiij.w een slavin. Ze heeft niet
he.t recht met haa.r eoh~-gencot aan ta'fel te ète-ïi, Terwy'l hij zich aan
het door- ayn.-Tro-uwen bereid 'maal te goed -doet $ .3it'teri déze met haar '
kinderen langs de wanden 'der j o e r t e en wa^hten 5 totdat . de heer en va*-*
del1 hun een.hflf afgékloven been toev;erpt,,v,'at als bijzondere onder—
'scheiding geldt,-,

;-We ....ontvingen van 'de Kunstni-jv^hëidsschool i;e Amsterdam en de Toneelschool, onderstaande, bericht en. Wie-" zendt de volgende-keer iets in o—
;;:ver z i j n s c h o o l ? ' ' ; " ' . ; ;
:
l :'• ' ' . • . . '
'
• ,. '
tij.dj.e.. teru"g-in Het ';b"ègin : der Paasvakantie organiseerden wij een •
kamp-. Ruin 70 •r.V.K.^.H.O.ers trokken flaar 't oude. kasteel"Assumburgh"
e.n-. maakt en daar de .omgeving' onveilig.' ':..
•
'
.
" ,•
Si.nds ïriesengeh ëugenis hö'd er niét .'een dergelijke gebeurtenis plaats
• .g.-eyo-nden op v de. .school. Maar b eh alve dat het ..prettig en amusant was
-al-4ie.' : I ,.V'.K.:N.O, ers in de vri jV'natuur waar-te nemen, waren er belangrijke dingen' a a n ,,d'e orr?ë1r ' '.••' • • : '••:•••••..••
, . , • • ;
•Onze^',schoo?-.in .samenwerking met ëën enthousiaste-leraar hadden dit kamp
georganiseerd om met de leerlingen'en leraren ;fle dringende noodzaak van
een;nieuw gebouw voor onze school te- bespreken.
De toestand is zórgW'eikkend!' '
':•••' .:
'• • .-_.
' •'•'
We. h-ebben een enol-m tekort .aan. leslokalen en ze zijn te klein. De ven- "
tilatie is slecht, de vloeren oud, daardoor last van stof en ongedierte*
De verlichting.>:is niet goed, -door de'ouderwetse bouw v a n - d e school. Verder verkeren we in. voortdurend trillende toestand', door het passerende verkeer,
• • • ;•
. .".
.
.
- . . . • Het gebouw is troosteloos, en lelijk en werkt weinig inspirerend.
'Het ggebrèlt aan de all er elementairst e .ruinit en, ; zoals b.v., een gymnas.ti.eklokaal, cantine(ong. de helft'van ons zijn forensen) -en een aula
waar uitvoeringen' ;èn lezigg.en,; gehouden kunnen wórden,'werken het sociale'leven op de school • erg-tegen. .De gezondheid,-'het sociale leven
en de volledige ontplooiing van ieders capaciteiten worden geremd.
"Maar wij vinden -onze school belangrijk genoeg, ...dat wij onze. recht en op
haar zouden kunnen l;aten gelden,, door met z ' H . allen actief -er voor te
gaan zorgen dat er wel een nieuw gebouw komt..'"
i;"
'• - .
Dat dit grote moeilijkheden met zich meebrengt (we hadden al;! reeds 10
jaar eerder eon nieuw gebou w moeten hebben) dat is zeker.
Men is niet erg kwistig met nieuwe scholen,~op de begroting komen er
slechts enkele lu ttele procenten voor voor.
Maai' met enthousiasme en een yaste wil om het plan door jrëTzè
er zeker goede resu Itaten te beh alen.
/

Toneelschool 1950.
Er uu 11 en waarschijnlijk niet eens veel mensen JdLjny die het oude'
vies - uitdiende gebouwtje in de Mamixstrnat kennen,"Gebouw" met 4
lokalen, practisch kamers, waar reeds 75 jaar lang de meeste repre-'
s ent a tieve acteurs en aotïlces hun opleiding'genot en. Rilca Hopper,
Jaqquès Reule, "Emma MorellJ Louis van Gas*ereni Ank van der Moer.
Pons Rndemakers ~<en $im Kan, enfin noem maar op, si j hebben in dit QU~
f f e benauwde gebouwtje hun eerste spartelende poging tot toneelspelen
gedaan, en er werd hun hier een fundament gelegd, waarop aij flich ontwikkelen konden totdat z i j wat geworden sijn.
•7,<Yt voor' reden voor de hmidige generatie du 3 om te mopperen-, Belccholi.jke pretenties,
.
•
'
y
.Hoe slecht-er 'de omst -andigheden waarin kunstenaars in spe werken' sijnjhoe di eper en r ijper saij.iau 11 en worden, hoe rijker hun kunst zal
bloeien* Helaas dat onze progressieve regeri ng deze opinie niet deelt
en er de toneelschool1., na 75.: 3a«P?£en met behulp van particuliere
fondsen) (sst.) 2 kamertjes en een douche bij liet bouwen,
Sch ande! Verwording der jonge kunstenaars door het baden in weelde.
Wist men .overigens al -dat iedereen, -die'- danr belang in stelt, op a. s.
Vrijdag 26 Mei des avonds om 8 uur in''de Stadsschouwburg het openbaar
eindexamen- der Toneelschool kan bijwonen?
We kunnen"verdekering dat dit"lang geen oninteresante ervaring zal ^ijn.
•Bovendien: de toogang is vrij« W n n r ' v i n d je tegenwoordig een dergelijke
gelegenheid? -.
,
• '
De candidateni. Gr eet Groot, Cecilia Iiichtveld, Kathenka van der Werf f,
Top de Bordes,, Jan Modderman en Dick S 0 heffer sullen' er een proeve van
hun bekwaamheid'af moeten l eggen, in de vor m van spolfrngmenten en bedrijven/uit moderne'en klassieke toneelwerken.
.ï)e namen"SQpïiokles, De-Musset, BernarrT SRaw en Teunessee Williams
.('
doen de verwachtingen hoog g.espannen ^ijn,
•

Wannesr U hier heeft rond gekeken, aeg dan Uw mening over de
Tentoon stelling » Onderwijs in dienst van de vrede" f

Y/ilt U regelmatig op de hoogte"
gehouden worden,wat' de O.P.S.J.
do et, word dan A'bonné op
Studie en Strijd „ ..
„-„
(fl.1,50 per jaar-£1.0,75 h,3.)

üilt U regelmatig aan de O.PiS.J.
Uw financiële steun verlenen,
word dan donateur van onze
organisatie
(per maan d, kwart aal of jaar)

Naam

Naam.*

,

Adres
voor

Als H al f j aar/7 ;v.:..' - aboiiné

per maand/kwartaal
/jaar-*""

Handtekening
Handtekening.. „ .
o—0--O-—Ó -o-o- o-o- o- o-o- o-o #-0-0-o -d-o- o-o -o -o-o 0*0 -o-»o—o—Ó-K>?OTo?-Ö*ö
Scholieren en studerenden,wordt lid van je organisatie,de O.P.S.J.
Adres..

Naam
Geboortedatum.

.J,/'!<!,

School,

/
VEETEOmVELIJK

5 JU» 1950

Verbinding: 19
/x\
Datum: 2G/2 no 503'50 OPSJ
ACD/
-KOnderwerp: Sluitingsavond van de tentoonstelling
"Onderwijs in dienst van de Vrede", op
Zaterdag, 27-5-50 in gebouw "Frascati",
de Nes te Amsterdam.
iÈ

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem
Allereerst werd de Russische film "Mitsjoerin" vertoond
voor een gezelschap van ca 150 personen, waaronder aanwezig waren:
PSTBUS HENBICUS ANTONIUS SMULDEES (19-8-24),
WILLEM GEEABD KLINKENHEEG (7-12-23),
ANNA HABMSEN- van der LÜGT (24-3-25),
OP KAART
GEBBIT JAN HABMSEN (15.5-22),
JACOB WOLFF (1-9-23),
SIE NOEDHOLT,
PAR:
CLAEA DE JONG (23-3-28),
LUCAS DB JONG (17-6-26),
LOU HOOGCAESPEL uit Eotterdam,
LEO BOBST uit Den Haag,
JACOB HOEKSTBA (19-2-29),
MABIA KNAACK (3-2-19),
ALFBED LEO NAGSL (30-8-27),
ty>/—"^

°'** •

C

"~

HT^1 VAÏÏMH VBLnB (25-10-37), secr. OPSJ af d. Utrecht.
jja £e füm hield Peter Smulder's^Ten toespraak waarin

hij
vertelde dat deze tentoonstelling een .eerste stap was geweest op de weg om de foute leerboeken\<ran de scholen verwijderd te krijgen. De boeken waren nu naar voren gehaald
en in de belangstelling geplaatst en men heeft nu zelf kunnen constateren hoe erg de boeken nu eigenlijk wel fout
zijn, die op de middelbare en ULO-soholen worden gebruikt.
Men heeft een motie aangenomen en wel om enige afgevaardigden naar de Minister van O.K. en W. te zenden of een
req.uest te sturen met de mededeling betreffende de foute
leerboeken en of er stappen kunnen worden gedaan om deze
boeken van de scholen verwijderd te krijgen.
Na afloop werd zegsman eerst aangeklampt door Jacob
Wolff die zeide dat hij gedacht had dat zegsman op deze
avond de belangrijke figuur zou zijn; zegsman is nl. voorzitter van het comité* "Leugens in de leerboeken". Zegsman
vertelde hem toen dat hij het te druk had met het werk in
het VWO. Het is echter opmerkelijk dat zegsman verschillende malen aan Anna Harmsen gevraagd heeft, wanneer men hem
de te controleren boeken zou zenden. Hij hoorde hier echter
niets op. Het is duidelijk, dat men, daar dit samenviel met
de kwestie van "Joop Wolff", zegsman op de achtergrond heeft
willen houden. Men wil blijkbaar niet meer hebben dat hij
in communistische zin naar voren komt, wat het geval geweest
zou zijn als hij inderdaad als voorzitter van bovengenoemd
comité' zou zijn opgetreden. Later sprak zegsman nog even
Peter Smulders die vertelde dat hij de laatste tijd erg
druk was geweest met het voorbereiden van de tentoonstelling
-2-

-2-

maai dat hij nu in ieder geval spoedig naar Utrecht zou
komen om aamen met zegsman Prof. Minnaert te gaan opzoeken en om te gaan werken aan het weekend van het
Comité' "Onderwijs-Vrede", dat einde Juni zal worden gehouden.
Smulders deelde nog mede dat JOHAN FHEÜEBIK WOI^P (Joop
Wolff), ge "b. 14-3-27 uit het ziekenhuis was ontslagen en
dat hij waarschijnlijk in de week van 28 Mei - 3 Juni
weer naar Nederland zal komen.

Ontv. bew:..„
MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN Kappel

''s-aravenhage, 12 Juü 1S50

Antwoord :
„ „, ,
n.a.v. schr. vajf Maartensdijk 85353 Co""Ö3'462
0.P.S.J.-kamp.

B 85355

Cnd.ï
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V E R T R O U W E L I J K

Van 13-tot en aet 16 April J.l. werd in het kampeeroentrum "De Rading% Aanlegsteeg 112 te Hollandse Rading
(gas. Maartensdijk) door de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (O.P«S.J.) een zgn. Paaskamp gehouden.
Het aantal deelnemers aan het kamp bedroeg 143, waaronder de volgende personen» wonende te Uwent:
Marinus FUHER

o

Alle LAAR

Soestdi jksekade 295;
Jan KORLAAR

oud 14 ^aar, scholier, wonende
Loodstraat 12;

Paul de Oroot-Broersma,
Al i e de T'.1T

Henny ZEGKLING
Jan OOSTERHOUT
Piet OOSTERHOUT
Aphra CLIVIER
Joke OLIVIER

o

geb. te Amsterdam, 11. 6. 1928, scho*
lier, wonende Benhadadlaan 11S ; be» l
horende tot de leiding;
•
oud 16 ,1aar, scholier, wonende
l

Er i o de JONG
Annle MAARSCHALKER^'EERD
ThiJa LASSOOY

oud 21 Jaar, scholier, wonende 31ag»
hekstraet 1S6;
oud 23 jaar, s c hol i er, wonende Laven*
delstraat I4a;
oud 18 Jaar, scholier, wonende Maerlandstraat 25;
oud 14 Jaar, scholier, wonende
Schintstraat 25a;
oud 17 Jaar, scholier ,wonende ochlal
straat 25a;
oud 16 Jaar, scholier ,wonende de
Jagerstraat 56a;
oud 15 Jaar, scholier, wonende ïïortensiastraat S5;
oud 1P Jaar, scholier, wonende Klossstraat 21;
oud 12 Jaar, scholier »wonende Buitenhofstraat 2?a;
oud 15 Jaar, scholier ,wonende Binleystraat 10;

Nel ROMANS

^villem GttlSSB
Alphons van de WECK
Philip BELKVKTS

Herman van

oud 18 Jarar, scholier , wonende Ma erland sa j
oud 16 Jaar, scholier» wonende Bree
oud 18 Jaar, scholier, wonende Slaghekstraat 113;
oud 19 Jaar, scholier, wonende Heer
Frenkenstraat 24b;
oud 19 Jaar, scholier, wonende TweeBos chstraat 17.
-Ik moge D verzoeken-

De Heer Ho of doommis sar Is van Politie
te
ROTTERDAM.
. **j >ivC/ 7
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Ik moge U verzoeken mij, voor zover dit niet eerder
is geschied, door middel van inf ornaat i e-kaarten, voor zien
van hogergenoemd referentie-nummer, te willen doen inlichten omtrent de personalia, politieke antecedenten en ver*
der van belang zijnde byzonderheden van bovengenoemde personen*
Indien daartoe aanleiding mocht bestaan, zal ik dezelfde gegevens tevens gaarne ontvangen van de ouders en verdere
gezinsleden.
HET HOOFD VAN DB DIERST
namens deze:

's-G-ravenhage, lg Juli 1950

E VAK
BINNENLANDSE ZAKEN

B 85353

Ond.:

n . a . v . schr. van Maartensdijk 85253 Z.82462

0.F.S.J.-kamp.
V E R T R O U . - E L IJ K
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Untv. bew:..
Rappel
:..
Antwoord
Van 12 tot en met 16 April j.l. werd in Öetkampeeroentrum "De Reding", Aanlegsteeg 112 te Hollandse Rading
(gem. Maartensdijk) door de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (O.P.S.J.) een zgn. Paaskamp gehouden.
Het betrof hier leerlingen van middelbare scholen (U.L.Q.,
J*.11 .T,.O., F.n.s.) en enige studenten.
Het aantal deelnemers aan het kamp bedroeg 143, waaronder de voljrende te 'Uvrent wonende personen:
de Jr:NOP

geb. te Parijs,38.10.1931,Nederlandse,
scholier,wonende Ie Atjehstraat 41 hs;
Frans ÏÏÏJLLER
geb. te A f dam,24.5.1932,scholier ^vonende l'inahaasastr. 48-ÏII; behorende
tot de leiding van het kamp;
geb. te A'dam^SO.e.lOS^,scholier,wonende te A'dam, Ie Jan van der Heijden»
straat 124-11, behorende tot de leiding
van het kamp;
geb. te A f dam,S.11.1928,MontessoriRu d i MULÜBT?
leidster,wonende leidsegracht 117;
geb. te A*dam, 6.4.l929,student,wonenRobert van REIJN
de Trompenburgerstraat 36;behorende
tot de leiding van het kamp;
oud 15 jaar, scholier, wonend e Amsteldijk
Loua TON
104-1;
oud 16 jaar,scholier,wonende SchaepmanBert KNAAP
straat 29-111;
oud 16 jaar,scholier,wonende Kl.WittenNi ooiaas de HAAS
b« straat 11-S;
oud 16 jaar,scholler,wonende 2e v.d.
Janie MEIERIHK
Helststraat 73;
Grietje SPIERENBURG oud 14 jaar,scholier,wonende Hugo de
Grootplein 5-III;
oud 14 jaar,scholier,wonende Ie AtjehJanus PELGRCW
straat 36-1;
oud 18 jaar,scholier,wonende KloveJenny MiJMSEN
niersburgwal 9-III;
oud 15 jaar,scholiertwonende A.BonnAndries WOODSTRA
straat 18 huis;
oud 15 jaar;scholier,wonende wlbautAlie van POSLGEB^T
straat 37;
oud 15 jaar,scholier,wonende TugelaAr i e van ES
weg 96-11;

I» Heer Hoofdconmissaris van Politie
te
AMSTERDAM.

a

-Gerda van EE-
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oud 15 ^aar,scholier,wonende Manenburgstraat 20;
oud 16 Jaar t seholier,wonende Combetstraat
Benny KUIPER
35-111;
oud 15 ;Jaar f wonende BI» van Treslongatr.
Peter MULDER
36-11;
CatrIen BULTJE
oud 82 Jaar,scholier,wonende De wittenïtade
65-1;
oud £6 jaar,scholier,wonende Ie At jenAnnie BARHSIN
straat 41 hs;
Lu ca a de JOfK>
oud 33 jaar.scholier.wonende Sparreweg
30;
Adam RINGEL
oud 15 jaar,scholier ( wonende Retlefstraat
•?f
Janny WALSCHUT
oud 14 jaar,scholier,wonende Uiterwaardenstraat 16-1;
Johan YTJRMS
oud 16 jaar,scholier,wonende Kic.Witsenstraat 2;
Ben PLOEG
oud 15 jaar,scholIer,wonende J.v.Lennepstraat 148;
Maup SERLIDE
oud 21 jaar,scUolier,wonende Smitstraat
18;
Alphons BREEDYELD oud 17 jaar, s c hol i er, wonende Kattenburger**
kade 15-111;
oud IS jaar,scholier,wonende Pres. BrandT/iesje GRIESEN
atraat 35-III;
Alle WECK
oud 16 jaar,scholier,wonende Pres» Brandstraat 35-111;
Berend BERKHOUT
oud 18 jaar,scholier,wonende Distelweg 53»
II;
oud 15 Jaar,scrolier,wonende Hendrik JaAlphons de GROOT
oobstraat 22 bis;
lefje VERWEIJ
oud 18 jaar.scholier,wonende Westlandgracht 106-11I;
Rudi LOS
oud 18 Jaar,schollor T wonende Oorantalostraat 26;
oud 16 jaar,scholier,wonende BentlnokJanny GEEL
atraat 78-11;
Alle BOSS1R3
oud 16 jaar.scholier,wonende Prs.Brandstraat 5-huis;
oud 14Jaar,scholier.wonende Prs.Brandetr.
Harry BOSSERS
5-huis;
;
Ab VISSER
oud 18 jaar,scholier,wonende Hoendiepstraat 39-1;
Joop van LITH
oud 20 jaar,scholier,wonende Oerard Doustraat 201;
Huib de GRAA?
oud 17 jaar,scholier.wonende Lekstraat 23;
Ria OBBES
oud 12 jaar,scholier,wonende 7rolistraat
326-11;
Berend HUISMAN
oud 14 jaar,scholier,wonende Albert Cuipstraat 3;
ThljS OOSTERHOUT
oud 14 jaar,schol Ier,wonende Dan.Stalportstraat 37;
Ada RODENBURG
oud 13 jaar,scholier,wonende J.v.d. Beljdenstraat 125;
Ton SCHEP
oud 14 Jaar,scholier.wonende Kanaalstraat
6-III;
Gerda van ES

-Wout LEEMHUIS-

-3wout LEEMHUIS
Ina JETTERN
Flip WITTÏNBERG
Frleda van 't HECK
Harry GELOK
Jan BEERSCHOTEN
Janny de SMIT
Wllly ZEELT

oud 13 Jaar,scholier,wonende
straat 31;
oud 18 Jaar,scholier,wonende
straat 46;
oud 14 Jaar,scholier.wonende
dwarsstraat 26-1;
oud 13 Jaar,scholier,wonende

88-III;

He renl es-

Hu nzeRegullerFr,Halsstr.

Jaar,scholier,wonende H, Jacobs75;
Jaar,schol!er,wonende
4S-III;
oud 14 Jaar,scholier,wonende P let er A.erta

oud ?2
straat
oud 15
straat

straat 109;
oud 15 Jaar,scholier,wonende Sportstraat
40;

R la HUURMAN

oud 16.Jaar,scholier,wonende Wa v er straat

Mónlgne FHIEDUAH

oud 12 Jaar,scholier,wonende
straat 151;
oud 14 Jaar,scholier,v;onende
70;
oud 12 Jaar,scholier,wonende
straat 76;
oud 12 Jaar,scholier,wonende
straat 76;
oud 14 Jaar,scholier,wonende
straat 17;
oud 16 Jaar,scholler,wonende
oud 17 Jaar,scholier,wonende
weg 108-1;
oud 18 Jaar,scholier,wonende
Heljdenstraat 16-11;
oud 86 Jaar,scholier,wonende
straat 41 hs;
oud 21 Jaar,scholier,wonende
straat 13-1;
oud 16 Jaar,scholier,wonende
19 £s,
oud 16 Jaar^scholier,wonende
straat 72-11;
oud 19 Jaar,scholier,wonende
S6-III;
oud 18 Jaar,scholier,wonende
straat 96-11;
oud 20 Jaar,scholier,wonende
straat 83-11;
oud SO Jaar,scholier,wonende
straat 13-L;
oud 15 Jaar^scholier,wonende
straat 48 huid;
oud 16 Jaar,scholier,wonende
kade 59-111;

71;

Rudi VELDHUIZEN
LUoas RARKS
Jaantje HARKS
Wouter AUCEPS
Jansje SCHUURMAN
Win NÏJDAM
Plet GROENINK
Oer HARMSEH
Cornelia de JONG
Rob OLIVIERA
Hans METZ
Dorothea DDMUAN
Herman VISSER
Wouter van HECHT;
Flip ADSMA
Harm Leclecq
Adriaan BAAK

-Leo KAMER*

Ie HelmerËe Helraerstr
3e Heimer»
5e Heimer*
Korte Meera.
Singel 221;
Haarlenïïaer»

Ie J.v. d.
Ie AtjehA •BonnHun zestraat
Alb. CuypSlngel
Ie AtjehA*BonnFerd. Bol-

de '.V

Leo KAMER
Trudie DAMMERS
Anna de L1KUWE
Petrus SMULDERS
Johanna van de HAGEN
Ellen v,d. BOMCERD
Jetty WEHSIUK
Mar ga de MEESTER
Chris v.d. GROEP
Theo BAZEBQSCH
Ferdinand ADRIAAHSZ
Hans BROUWER
Ans RÜCHLER
Wim v.d. PLAATS
Ian Tan Constant
Hans HARINGA
Dirk 8CHOUWMANS
Tiny CLAE3
Henk Smidt
Truus CHEVALLIER
Peter K1BD1KNDAM
Robert KERKHOF
wim de LAAT
Karel BOS
R ia van der WAL
Pieter BIEITEN
El 3e HOSINGA
Gerrlt ARBOÖS
Wim r. d» METSCH
Emile T.d* KERK

oud 19 jaar«scholier«wonende
straat 314 hs;
oud 19 jaar,scholier,wonende
straat 19-H;
oud 18 jaar, scholier «wonende
kade 19;
oud 26 jaar,scholier,wonende
oud 14 Jaar,scholier,wonende
straat 11;
oud ES Jaar(Scholier,wonende
straat 198;
oud 18 Jaar,scholier«wonende
89;
oud 18 jaar»schollerfwonende
89;
oud 18 jaar,scholiertwonende
straat 77^111;
oud 18 Jaar,scholier,wonende
S 53-1;
oud 14 jaar,scholier,wonende
weg ise-ï;
oud lë Jaar,scholier,wonende
straat 88 hs;
oud 15 jaar,scholier,wonende
straat 89»Ij
oud 15 Jaar«scholier,wonende
straat 16-11;
oud 15 jaar.scholier,wonende
4*11;
oud 15 jaar,scholier,wonende
straat 55 hs;
oud 14 jaar,scholier,wonende
straat 22-Ij
oud 15 jaar,scholier,wonende
19;

VrolikW.de Wltt»
Rembrandtj
Vrolikstraal
Sanderijn*
Ie Heimer*
Waverstraat
Waverstraat
2e Helmer*
Singel
Haarlemmer*
J.M.KemperHogendorp*
WormerveerDistelstr.
Ranonkel*
HazelaarBremstraat

oud 15 jaar,scholier,wonende Jodenbree»

straat 65 hs;
%
oud 14 jaar,scholier,wonende Bandoeng» '

straat 24-11;
oud 15 Jaar,scholier„wonende Nw. Prinsen

gracht 18-1;

oud 20 Jaar,scholier,wonende 3chouw-straat 36;
oud 16 Jaar«scholier,wonende Ki.Kattenburgerstraat 15 hs;
oud 19 Jaar;scholier,wonende Vrolik*
straat 13-HIï
oud 14 Jaar,scholier«wonende Hoogte Ka*
dijk 42;
oud 17 Jaar,scholier,wonende Minahassa*
straat 12 hs;
oud 19 jaar,scholier,wonende Kinkerstraat 42 hs;
oud 15 Jaar, se hol i er, wonend e ten Kate»
straat 13-111}
oud 16 Jaar,scholier,wonende Bentinekstraat 58;
oud 16 jaar .scholier, wonend e Alb»Cuypstraat 98-il;
*3onja v.d. KERK-

oud 14 Jaaj*jsc>qll«r,wonond» Al b.
Cuypati»aat 98-IÏ;
oaé 14 litóPiSöj&olMr^wonwQ^e Dan»
Stalï-örtstrast 34 ;
Pim v**,
OölllatHBè C&RARD
Eli l» vu a

plein S ts;
18 jaar .scholier

Utr«eiit*
SR Coet*

14

oud IS ^ar^0eJiOlier,won«ndö Ie
Constant Huygenatraat 22-111»

moge U verzoeken mij. voor aover dit niet e«rder Is
, door middel van informatiekuarten» voor a i «a van
®^É^ rafttiTöiltia^apw^r» te T»lll<at d««n Inlicht eü
omtrent ie person*! ia f politieke aate cedent en a& verd«r
zijnde by zond er heden van tioveiigaaoemde persoaén.
ïndiea daartoe aanleiding
ooir gaarne ontvang»

beataan, zal Ik
4* cudars «a

TAK DE DIENST

•-,' C

s-Gravenhage, 12 Juli 1950

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN
Ho.:

On<U:

B 85353

n. a. v. schr. van Kaartene i"j k 05353 Co 83462

0.P.S.J.-kamp,
V E R T R O U W E L I J K

IIld/h 3
Ontv, bew:„,
Rappel
Antwoord :.

Van 13 tot «n met 16 April 3.1* werd in het kampeercentrum "De Rading*, Aanlegsteeg 112 te Hollandse Radiag
(gem. Maartensdijk) door de Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd (O.P.S.J.) een zgn. Paaakamp gehouden.
Het aantal deelnemers aan het kamp bedroeg 143, waaronder Elsje HINTELAAR, oud 15 Jaar, soholier, wonende Sikenstraat 30, Umuiden.
Ik moge U verzoeken mij te willen doen inliohten omtrent haar personalia en politieke antecedenten.
Indien daartoe aanleiding bestaat, ontvang ik dezelfde gegevens gaarne ook van de overige gezinsleden.

BET HOOFD VAN DE DIENST
namens, deze:
J. G. Crobbendam

De Heer Commissaris van Politie

mm*.

, 13 Juli l «50

V*, l

s'cnr. 'v.an Maartensdijk 85353 Co 85 46 g

B

Illd/ti 3

Ontv. bew:......

mam

J. G- 'Crabbendora

i
|i

I.D.No.728.
•Vertrouwelijk.
1 Augu

Betr.: 0.P.S.J.kamp.

ACD

In antwoord op de mij toegezonden lijst met
namen van deelnemers aan het van 13-16 April j. 1. te Maartensdijk gehouden OPSJ-kamp heb ik de eer U het volgende
te berichten :
Bij onderzoek is gebleken, dat het practisch
niet doenlijk is uit deze lijst vaststaande gegevens te
verkrijgen. In sommige gevallen is sprake van niet bestaan.de straatnamen, in andere weer van verbasterde namen; de
lijst vestigt overigens de indruk, dat men willens en v;e~tens getracht, heeft foutieve of minder juiste gegevens te
verstrekken. Sen serieuze behandeling van dit stuk zou tenslotte zoveel tijd vergen, dat het mij beter voorkomt, het
onderzoek hiermede te staken. In de toekomst ware een scherpere controle bij soortgelijke bijeenkomsten toe te passen,
opdat moeilijkheden, als het onderhavige, zich niet kunnen
voordoen . B i nde .
Dan : BVD.
/ï'

HIET O.K.

Dossier 7 Ho«3
"Vertrouwelijk"

_

t««Et950

PAR

£
Kort verslag van het van 22-tot en
*o
op de boerd -rij van J.W.Scherpenzeel, wonende Prof .Stokvislaan No.2 te Laag Soeren,gemeente Rheden,door de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.)gehouden kamp.

Zaterdag,22 Juli 195.0 kwam een groep van ongeveer 80
personen,vermoedelijk allen behorende tot de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd,op de boerderij van J.W.Scherpenzeel voornoemd,die zich bij de enkele overgeblevenen van
het vorige kamp voegden.
Zondagmorgen,23 Juli 1930 verbleven zij op de kampplaats en's middags werd een wandeling gemaakt,terwijl •..: --rn
's avonds spelen werden gehouden.Om 22.00 uur werd door André
riith,wonende Uiterwaardenstraat 18 te Amsterdam,verblijvende
in genoemd kamp,naar Amsterdam gebeld(telefoonnummer onbekend
Hij sprak met Joop van Zanten en vroeg of deze Maandagavond
24- Juli 1950,voor de leden van de O.P.S.J. in de boerderij
van Scherpenzeel een lezing zou kunnen houden,waarop hij een
bevestigend antwoord kreeg.Tijdens dit telefoongesprek zei
With,dat hij het bijwonen van de lezing moeilijk verplicht
kon stellen.
Maandag,24 Juli 1950*Spo^tdag voor de leden van de
O.P.S.J.op het kampterrein.Te omstreeks 17.00 uur kwam Joop
van ^antem.Hij had eerst een bespreking met de leiding van
het kamp, waar ond d r AjidJ?j$^With,Gatrien Buitje en Pred Nagel.
Om ongeveer 20.00 uur ving de lezïngTa&s. in een kleine veestal in het achterste gedeelte van de boerderij.Deze lezing
mocht slechts door de ouderen worden bijgewoond en de jongeren dienden zich naar de zolder te begeven,alwaar hun een
fragment uit het boeg "Het witte zeil" werd voorgelezen.
Snige jongeren wilden toch de lezing bijwonen,doch hen werd
duidelijk gemaakt,dat zij hadden te gehoorzamen,daar zij niet
bij de lezing tegenwoordig konden zijn.Tijdans de lezing
gehouden door genoemde van Zanten,waren alle deuren en ramen
gesloten en stonden enige wachtposten rondom de kleine stal
opgesteld.De lezing duurde tot ongeveer 21.30 uur,waarna tot
22.00 uur een pauze werd gehouden.Om 22.00 uur vond nog een
bespreking plaats,waarbij wederom de nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen.Sen der leden van het gezin Scherpenzeel,die trachtte iets op te vangen,hoorde tijdens de lezing
zeggena"en dit is het Communisme dat op 10 kilometer afstand
staat."

frt

\e avond werd door Fred

o
o
beid (.. el.2184-5)of een zekere Kees in flaats van Vrijdagavond, Donderdagmiddag wilde komen.Om ongeveer 23*00 uur had
nog een onderhoud plaats tussen van Zanten en André With,
waarbij eerstgenoemde aan With mededeelde hoe hij de dagindeling moest maken.
Dinsdag,25 Juli 1950 werd doorgebracht op de kampplaat^
waarbij een grote ereboog werd opgericht.In deze boog werd
een spandoek aangebracht waarop "We'lkom" vermeld stond .Volgens uitlatingen van kampleden was dit ter ere van de aanfe»j
komst van Gerrit van Praag,die anderhalfjaar in een kamp
had d oor gebracht, omdat hij als militair opruiende pamfletteij
pnder militairen had verspreid.Volgens anderen had hij gewei
gerd naar Indië te vertrekken,waartoe hij als militair ver-j
plicht was geweest.Om de dag te korten,werd een scène in el-j
kaar gezet,waarbij een nieuwe Burgemeester wepè binnenge- i
haald,doch nadat gebleken was,dat hij niet wilde wat het
volk wenste,werd hij aan de schandpaal gebonden.
Woensdag. 26 JulJL JL^O.Tocht naar de Imbos en Hoge Veluwe voor diegenen,die in het bezit van een rijwiel waren, i
s'Middags werd een bloedspoor uitgelegd,hètweIk door de leden diende te worden gevolgd.Zij hadden daartoe bloed en
slachtafval gehaald van het slachthuis te Rheden.Naar van
kampleden werd vernomen,hadden verschillende bekende personen uit het Russische leven hierin een rol gespeeld,zoals
b.v*Lenin,die de leiding van het spoorvolgen had.Ook de
Russische laaar kwam hierin voor.Des avonds werd een voetbalwedstrijd gehcruden tussen een elftal van de O.P.S.J. en
een elftal uit Laag Soeren,
Donderdag,27 JuliJj-%5C>.Overdag een trektocht door de
*\n en naar het zwembad te Eerbeek.'s Avonds werd voor
alle leden een lezing gehouden over de natuur,de zon,de
maan en de sterren.De lezing werd gehouden door "Kees" uit
Utrecht.
Vrijdag.28 Juli 1950.'s Morgens op de kampplaats, t erwi-;
wijl des middags een gedeelte naar de Imbos trok en de rest
de voorbereidselen voor het kampvuur trof.Om 22*30 uur nam
het kampvuur een aanvang.Werden eerst muziek en zang ten gel
hore gebracht,later volgden enige toespraken.Als eerste spr«
1 ker trad op Ger.Harmsen,die zeide een brief van een DUW arbeider te zullen voorlezen.Volgens deze brief noemde de
arbeider de DUW een uitwas van de kapitalistische maatschappij en gaf hij weer hoe zij 's morgens in een vrachtauto
waarover een kleed,voorzien van de nodige gaten om de regen door te laten, naar het werk werden ge bracht.Ma daarin
Nagel naar Utrecht ge-

liet medebrengen van eigen gereedschappen te hebben gehekeld,
besloot de arbeider zijn brief met de opmerking,dat de arbeiders verhongerden en dat vele instellingen,zoals banken
e.d.grove winsten maaktenVHarmsen besloot met de hulp van
alle aanwezigen in te roepen voor een beter bestaan van de
arbeider en een vrij land,waarin zij konden leven.Hierop nam
een vrouw,vermoedelijk Oatrien Buitje,het woord,die Gerrit
van Praag inleidde.Sij deelde mede,dat Gerrit van Praag deze
week pas in vrijheid was gesteld,nadat hij anderhalf jaar in
een kamp had doorgebracht.Hij,die volgens haar,de vrijheid
em mftasheid had willen dienen,werd in een kamp opgesloten,
maar nu,eenmaal in vrijheid,hoopte zij,dat hij zijn beste
krachten zou geven aan de zaak die zij voorstonden.
Vervolgens nam Gerrit van Praag het woord,die zeide
blij te zijn weer in het midden derO.P.S.J. terug te zijn.
Hij had anderhalf jaar in een kamp opgesloten gezeten en velen,die er net zo over dachten als hij,zaten nog vast,ter®ijl een groot gedeelte nog niet de moed had gevonden om
het juk af te schudden.Hij noemde de oorlog op Korea een ongereöhtvaardigde oorlog,daar Amerika deze doelbewust had ontketend.Hier kwam volgens hem het begrip "democratie*1 duidelijk naar voren en vond, dat dit geen oorlog was om een geschil op te lossen,doch zuiver om de democraten te bevoordelen.Hij sprak de hoop uit,dat alle aanwezigen zouden medewerken,om deze wereld tot een wereld van de mensheid te maken waarbij ieder zijn recht kon krijgen en de arbeid gewaardeerd werd.Voorts hoopte hij weer voor het ideaal der O.P.S.
J.te strijden.Te omstreeks 24.00 uur nam het kampvuur een
einde.
2/aterda^ 29_ Juli ,,19^0* 's Morgens toebereidselen voor hel
vertrek,waarna van 14.00 tot 16,00 uur een groot gedeelte
van di aanwezigen zich op weg naar huis begaf «Een klein ge-r
deelte bleef achter op de boerderij met de bedoeling vanuit
Laag Soeren rechtstreeks naar België te vertrekken.'s Nachts
werd een dringend telegram bezorgd,luidende^Materiaal trektocht halen bij Petit,kampeercentrum Jinne bij Ommen.Gelijk
machtiging".Dit telegram was ondertekend met Catrien Buitje
en gericht aan Andries Roelofs.
Die nacht verbleef alleen Fred Nagel in de kampplaats,
terwijl de anderen de nacht in de open lucht in het bos
doorbrachten.
Zondag ^_0j jiuli 1950«verbleven allen,met uitzondering
van Andries Roelofs,op de boerderij,waarbij toebereidselen
voor het vertrek naar het buitenland werden gemaakt.A.Hoelofs begaf zich naar Ommen om bedoeld materiaal te halen. ,

'

Maandag 31 Juli 1950* In de voormiddag belde Prans Muller
telefoonnummer 89276 in Amsterdam op en vroeg wanneer zij terug moesten zijn voor de reis naar Polen. Uit het gevoerde
telefoongesprek viel op te maken, dat ~16 Augustus 1950 het
vertrek naar Polen plaats moest hebben, doch dat zij temminste een week van te voren terug dienden te zijn voor het
afhalen van de papier e n. Ir ans Muller zeide,dat M j ,Fred NaJ^Pfi i .gel en Harry Visser meegingen, en dat Blsje^de Jong^aar_Hpn/(^^\l igeri.le zou gaan.Maandagmiddag te omstreeks 1^*0^ uur zijn
" de achtergeblevenen, vermeld op bijlage III, met uitzondering
van Lucas de Jong en Rudi Kuiler, die gezamenlijk naar N.Brabant wilden gaan, en Fred Nagel, die naar huis is afgereisd,
voorzover is kunnen blijken, naar BelgiS vertrokken.
Sen viertal lijsten met namen van de personen, die gedurende het tijdvak van 22-tot en met 31 Juli 1950 op de
boerderij van Scherpenzeel te Laag Soeren verbleven, wordt
Ms~bijlgg«D.:;|dt/m IV hierbij gevoegd*
Als leiders van dit kamp traden optAndré With,Fred Nagel
en Catrien buitje.
Het boek, hetwelk door vele kampleden werd gelezen is getiteld "Eet witte zeil".
Dat dit kamp gezamenlijk werd gehouden met de Federatie
van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen(3?.V.S.V.) ,(zle
Uw Schrijven No»87858 "vertrouwelij k" d. d. 7-7- 1950) is hier
niet gebiedene ^-

Verzonden aan»B*V.D*Den Haag.

Velp(G),14 Augustus 1950.

J

BIJLASE:

I.

P E R 3 O N B H.
. "te, h

penzeel, wonende te La;
b^evens
erl ^
v. d.
de Jong,
Harmsen,
)
Muller,
(l)
— /"Albert de Boer, <
Visscher,»4
van-

^sjoke de Vries, f,
Barends,<
v. d. £age,^'
•«, y*Piet van Nood, f
«, yr«Rijk v. d. 7eer,i-v
*, /* Wijntje v. d. Ton,>i
*• ^*Kees v. d. Poel, *.
^«Catrien Buitjes,
» ^ f Hans je v. d. Korn,i
>« Jansje Meier, 4- Meier, <i
v. d. Brink, */»Fred v. d. Burg ,,4.
^Bertha v. Eggen, ^.
ItrClara de Jong, •'
v. d. Brug,4Roelof s,
v.d. Korst ,<|^ /*Cferrit v. Ede, 4,
„X>Nel Konijnenburg ^ -t
„. /«Hans je v. Oosten, 4.
Maarseveen,Vv. d. Klei^tVolles <k
de Groot", ^
*Jan v. d. Heuvel,
X*J°cnem Thomas, ^
X^caJine de Breejé-\n Jansen, 4.

de Jong,
de Vries, ^
Klaassen,^
x*Gerda v. d. Spier,

- - -- - • .-.,_,--,
. "",JifiG .v 9.Lisïl ^
aËsJïbM&liAtutr-at 48 (III) ^^^ ej>'

fl 'ïo «b.
^, 5 ƒ ;i
( r ) BC' I

van de
de Graaf, »t
v. d. Hamer,v
. rynfcfiiHtte&éfc Zwart , A
Kijland^v.d. Kluis, l
» / *Nel" de Man,*
jSsr.d. Land, <i
de

j*

Juli 1950 in het
sn^kamp op de
, Prof. Stokvisl*iaP1i$J

301 (II)
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Hendrikstraat /
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17 (D
27 (II)
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Kr. Mijdrechtsstraat 29 (lll)

u (ii)

48 (II)
18 (I)
212 (II)

;

J-,
'"-•

"'^steTveenseweg 21 (II)
Iiinnaensparkstraat 45 (l)
Middenweg 147 (l)
Amstelkade 209 hs
Centuurbaan 124 (il)
Stadhouderskade 65 hs
Plantage Muidergracht 41 (l)
Ferd. Bolstraat 64 hs
de Wittenkade 65 (l)
Schaepmanstraat 41 (il)
Kanaalstraat 30 hs
i»
Wilhelminastraat 42 (lll)
Kinkerstraat 64 (III)
J.v. Lennepkade 149 hs
e Helmerstraat 39 (il)
«rolikstraai 313 (il)
Jac. v. Lennepstraat 149 hs
Kanaalstraat 14 hs
Weteringschrans 12 (il)
De Wittenstraat 165 (l)
V. Hogendorpstraat 49 hs
Bosboomstraat 120 (il)
Utrechtsestraat «13 (lïl)
Buitenweg 12 (il)
Sumatrastraat 39 (il)
Javastraat 29 (il)
2e Atjehstraat 82 (l)
v.d. Duijnstraat 60 (lll)
De Clercqstraat 139 (il)
Bilderdijkstraat fcl3hs
Ie v. Swindenstraat 81 hs
Wagenaarstraat 193 (il)
Ie Oosterparkstraat 18 (lll)
Admiralengraoht 96 (l)
Ie v. Swindenstraat 26 hs.
Zeven Provinciënstraat 11 hs
Lucellenstraat 19 ha.
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PERSONEN.
behorende tot het kamp van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd,
die de nacht van Zaterdag op Zondag, 29 op JO Juli 1950, op de boerderij van
J. W. Scherpenzeel, wonende te Laag Soeren, gemeente Rheden, Prof. Stokvislaan,
no. 2, hebben doorgebracht: _ _ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harmsen,
,: Frans Muller,
',Esje de Jong,

• Pred Nagel,
• iGer Harmsen,
• 'Andre" Roelof s,
/•vBertha v. Eggen,
^Andre" With,
„«tLu ca s de Jong,
t jRudi de Vries,
• iJohan Willems,
• «Cornelis van Rijn,
« 'Toon v, d. Kerk,
*Emmy de Graaf,

• Cor Bos,
>--Pim v. Beek,
''Jan v. Beek,
. Bot Kerkmeester,^~
van Biemen,>f

-Ie Atjehstraat 41 hs
Minahassastraat 48 (lll)
-*e Atjehstraat 41 h.s
Slotlaan la
-ie Atjehstraat 41 hs
Kanaalstraat,14 hs
Ie Helmerstraat 39 (il)
TJiterwaardenstraat 18 (l)
Admiralengracht 96 (l)
Ie v. Swindenstraat 26 hs
Ie J. Steenstraat 92 (l)
J.P. Coensstraat 21 (il)
Ie Jan Steenstraat 46 ha
Frans Halsstraat 17 (l)
Ie °osterparkstraat 18 (lll)
Mijnherenlaan 6A
tt
Schouwstraat 19
Keizersgracht 220

Amsterdam.
Zeist.
Amsterdam.

Rotterdam.
ii
Amsterdam.
u

^

BIJ1AGFB:

IÏI.

P B K S O K E H.
behorend* tot het kamp van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd, die
de nacht van Zondag 30- °P Maandag 31 Juli 1950, op de "boerderij van J. W. Seherpenaeel, wonende te Laag Soeren, gemeente Kneden, Prof. Stokvislaan no. 2 hebben
doorgebracht en die, voor zover is kunnen blijken, met uitzondering van Fred Nagel,
Lucaè de Jong en Rudi Muller, naar België zijn vertrokken.
.,,

.sPred Nagel,
/^Piet (Jortzak,^
V^Cor de Jong,
leclercq,f
Muller,
„w^yHudi Muller, v.
^vLucas de Jong,
^ /Puck Ploeg, ^
j<iB*am Breedveld,
»->MBob Kerkhoven,^
• < 'Frans Laval,
Roelof s,
v. Briemen,
w Rijn,
^ pw^Emmy v. d. Bongerd^
(
»«Annie Harsman of Harmsen,

Slotlaan la
Zeist.
Hygieaplein 12 (il)
Amsterdam
Korte Meerhuizenstr. 16 (l l) "
•*ts*"*-le Atjehstraat 41 hs
... "*""--•
Minahassastraat 48 (lll)
"
Leidsegracht 11?
"
Admiralengracht 96 (l)
"
Leidsekade 5
"
de la Reijstraat 17A
Rotterdam
Oude ffracht 119
Utrecht
Hamburgerstraat 13 bis
"
Kanaalstraat 14 Amsterdam
Pleineslaan 49A
Rotterdam
Meuw« Binnenweg 17 bis
"
——-Ie Atjehstraat 41 hs
•---,1e Atjehstraat 41 hs

Amsterdam
"

ge d * datum .
30-8-27
5-1-33
30-3-30
19-5-32
24-5-32
19-10-28
17-6-26
30-7-30
9-2-31
17-6-32
18-12-30
13-8-31
6-4-29
15-9-31
31-8-26
15-6-24

BIJIAGHi 17.
LIJST

van personen,behorende tot het kamp derOrganisatie van Progressieve Studerende Jeugd,welke gedurende de week van 22tot en met 29 Juli 1950 op de "boerderij van J5iW»Scherpenzeel
wonende te Laag Boeren»gemeente Eheden,Prof S%ökvislaan 2
verbleven,en aldaar onder behandeling van een dokter teijn
geweest .
'K J.Meijerink, K
*^G,Harmsen,
^C J«F.01ivier,
f j. Helen Leclercq. ,
S A «van Praag, Vs,
> &»Spierenburg,
Piet Helmig,

Hugo de Grootplein 5 (III) Amsterd,
Ie itgehstraat 41 hs
,,
Sumatrastraat 109 (I)
,,
Ie Atjehstraat 41 hs
,,
Topaasstraat 19 (I)
,,
Ie Atjehstraat 36 (-I-I)
,,
Mathenessestraat 168
Rotterdam.

VAN

ZAÏCSN

Wo.:

B 91239

ma/o 3
Cnderw«ï O. P, s. J.-:

n. a. v. verslag van Kneden,
no 91239
»s-Gravenhagef 24 November 1950,
On* v. bew:

Antwoord :
T l B. T. R . . O .U W B L IJ K.

Made te uwer informatie moge ik U berichten, dat van SB t/m
£9 Juli 1950 te Laag Soeren een door de O.P.3.J. georganiseerd
zomerkamp werd gehouden waaraan o. a. de -volgende te üwent wonen*
de personen deelnamen:
Hana Y*d. Weren, Oude Oraoht 215,
Kees van Praag, Bandoengatreat 19 bia A,
Jaap Kroes, J .s» Baelstraat 55,
de Vink, Kw«rtel»traat 19-ha,
Voor zover iB Inainen blijken heeft een kleine groep deelnemer a zioh op 51.7,1950 naar België begeven waar zij ongeveer
een week zouden kamperen*
Hieronder bevonden zich
Bob Kerkhoven» geb, 17*6,1952, won. Oude Cïraoht 119, en
Frana Laval, geb* 18*12.1930, won» HSfflburgerstrant 30-bis.
Ik moge TT verzoeken mij, voor zover dit nog niet eerder
is geschied, door raldd«l van inforitatlekaarten voorzien van
hogergenoeiad referentienuaaaer, te willen doen inlichten omtrent
de personalia en politieke antecedenten van genoemde personen»
HST HOOFD VAK IE DIENST
aamene deze;
'j; G. Crobbendom

Aan de Heer
Hoofdoommisaaria van Politie
te
TT T 8 B C H T.

MDflSTBRIB VAN
SAKKN

's-öravenhage, 24 HoYember 1950
No,ï

B 91239

III d /o 3
Onderw. t Deelnemer B O.P«S.J»-karajp

n.a.v. iaat verslag van Ulieden,
öo 91239

VB R T R O ü W g L IJ K,

Ontv. befta___
An-twcord :

/

CL

Mede te Dfwer Informatie moge ik TT bericht e» , dat van 22 t /m
29 Juli 1950 te Laag Boeren een door de O.P.S.3"» georganiseerd
zomerkamp werd gehoMen naar aan o, a. de volgende te Thrent wonende personen deelnamen:
Pia tam Beek, Kijnsherenlaan 6»a,
Jan van Beek» MiJnaherenlaaiJ 6-«»
Clara de Wit* Randweg 17-IIf
v. d» Wiele, Zaagaolenatraet 65-a.
Voorzover ia ktumen blijken heeft een kleine groep deel*
nemer» zioh op 31,7.1950 naar België begeven waar zij ongeveer
een week zouden kamperen*
Hieronder bevonden zioh
J. van Briemen» geb„ 6.4.1929, won* Pletneslaan-A,
Bob van Bijn# geb, 15,9*1931» woa. Nieuwe Binnenweg 17-bi»*
Ik moge II verzoeken mij, voor zover dit nog niet eerder
i B geschied, door middel van informatiekaarten voorzien van
hogergenoemd referentienummer, te willen doen inlichten omtrent
de personalia en politieke antecedenten van genoemde personen*

L

HIT HOOFD VAN BK DISSST
namens deze:
J, G> CrabbendoaE

Aan de Heer
Hoofdooisaissaria van Politie

te

R O T T BR DAM.

TTAN

2AK1H

No»:B
91S39
Illd/c 3
Onderwerp:

f8»öravenhagef

24 November 1950
n. a. v. verslag van Rheden
n-o 91239

_V B K. T B O TT W B t IJ g.

Mede te ITwer inforsatie moge ik TT berichten, dat vaa 22 t/m
29 Juli 1950 te Laag Soeren een door de O.P<,3+J« georganiseerd
zoaerkastp werd gehouden waaraan o,a. de volgende te TJwent wonende personen deelnamen:
Boer, Albeyt de
Barende, ?ia
Brink» Jan **d»
Burg, fred v. d*
Brug, Joh» v, d*
Bree, Jeanne de
Blomberg» Pi «t
Bo», Cor
Boa» Bob
B I ament Frlts -»an
Bongerd, Iraray f*d*{ 31,8,1926)
Marie
tam
, Beytha
Fr led» Bertua
Oortzalc, Piet {5. l, 1933)
draaf, Iwamy d*
Gort | Jaa
örooi, Karel dt
Haner, Ineke v „d.
Hoed, Peter d«
Hond, Trans
Hoetc, Jaap TT. d.
Jaaaaxu ïïarm
Kerk, Iroon 7a» de
Eluis» Jan v, d»
TCorn, Hana.le vf d*
Korst, TTanna v. d»
Konijneabarg, N
,
.,
Klaaasen, Gerrit
Froaose, Jan v.d»
Ferkaeester, Bob
lossen, RIa v. d.
Land,

Linnaeusstr. 19

64-H

J» v**- Lefiseplïflde 149-h»
Jac* iiwi Lennepitraat 149-né
Wagenaar straat 193-11
Ie Oo»terparkstraat 18-111
Ie Oö»téirpark«tr*
T^eizeragraoht 220
Ie A%|ea*tr«at 41
Reggeatraat 33-ITI
De Wittenatraat 165-1
l® Helneratraat 39-II
v*d* Batijnatraat 60»III
Hygieaplein 12»II
Frans Wal««traat 17*1
Amatel^eenaeweg El-TI
Ja-faatraat S9-II
Staiinlaaa 27-II
56-11
Bruyödaelkade of Huysdaelkad*
Ie T* Swlndenatraat ai*bs
Jaa Steenstraat 46»ha
Frans Tfalga^lraat 14-11
SohaepmBöitraat 41-H
T^eteringsohans 12-11
Tan TTogendorpstr. 49 -h s
Buitenwög 12-TI
Zeven Provinelênstraat ll-4is
Bos en Loaimerweg 150-1
Schouwatraat 1$
2e Oosterkerkstraat 110-1
de Lairessestr. 18-ï
- 2-

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
4 M S T B . B D 1M.

91339
V E R T R O U W E L I J K

Leenderts, Ton
Leelerq, Helen (19.5.1932)
Man, Nel d*
Meier, Jansje
Meier, Rl»
Maarsereen, Alle
Maller, Rudi (19.10.1928)
Meljerink, J"
Nijland, Piet
Nood, Piet van
Oud, Bies
Oosten, Hansje van
Poel, Kees v.d»
Post, Siaray
Ploeg, Puok (30*7,1930)

Praag, A* van
HiJu, Oorneli» *an
ipler, Gerda v* d,
Sluimera, Kees
Smit, Piet de
Tont Wijntje v*d»
Thomas, Joohem
Tak, Hulb v„d*
Vlssoher» Herraas
Vries, Joke de
Veer, Hijk v,d*
Volles» Bob
Vries* Rudi de
Willens, Johan
Warmerdam, Aa»
\, Sllie v„d.Zwart, Andries
Zalm, Richard v.d.

Amstelkade 209-ha
Wilheirainastraat 42-111
Ie Atjelistraat 41-ha
van Baerle«traat 48-11
Kaïaalatraat 30-lis
Kanaalstraat 30-ha
Utreehtstraat 213-III
Leldsegracht 117
Hugo de Örootpleln Si-III
Kr* ifijdreehtatyaat 2»-Ill
Centwufbaan 124*11
Frederik Hendrikstraat 40-11
Bosboomatraat 180-H
Ferd* Bolatraat 64~ht
Spuistraat 158-1
Leidsekade S
Topaasstraat 19*1
J. P* Coenstyaat El-ÏI
Lucellenstraat 19-hs
Donjeatraat 79-IH
Hobbemakade 53-1
41-1
Plantage
Be Clerqstraat 139-11
A. de Ruyterweg 268*111
Vrolikstraat 301-H
Linnaeut^èrkatraat 45-1
Stadhouderskade 65»ha
S^ma tra straat 39-11
Ie van Swinden straat 26-hs
Ie Jan Steenstraat 92-1
SjBndsgracht 13-H
Amstelkade 141-hs
ie Oosterparkstraat 49-hs

Voor zover is kunnen blijken heeft een kleine groep deelnemers zich op 31,7.1950 naar België begeren, waar zij ongeveer
een week zoudon kamperen.
Hieronder betonden zich:
Gort zak, Piet, geb» 5*1.1933, won. Hygi ea.pl ein 12-11,
Jong, Oor d», geb* 30.5.1930, ^«>n. Korte Meerhaizenstr. 16-IIê
Leolerq, Helen, geb, 19.5.193E, Ie Atjehatraat 41-hs
Maller, Frans, geb» 24.5.1932, won* Minahassastr* 48-IÏI,
Ploeg, Paek, geb» 30.7.1930, Leidsekade 5,
Bongerd, S®HUT, v «d», geb« 31*8.1926, won» Ie Atjehatr. 41-hs,
Barmsen, Annie, geb. 15,6.1924, won. ie At.lehstraat 41-ha,
allen te üwent wonend.
- 3-

9l2St

Ik moge U verzoeken mij, voor zover dit nog niet eerder
is geschied, door middel van informatiekaarten, voorzfcen van
hogergenoeisd referentienaasaer» te willen doen inlichten omtrent
de personalia en politieke antecedenten van genoemde personen,
HST HOOÏD VAN TM DIENST
namens deze:

J. G. Ciofcbendam

HO. 2395-7-50.

Uw schrijven Ho* 85353, d.d. 12-7-50.
Ond:

«0/üJ?

f j- SER 850*

O,P.S.J.-kamp.

31 Augustus 1950.

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt medegedeeld, dat van de daarin genoemde personen, slechts de
5 eerstgenoemden geïdentificeerd zijn kunnen worden.
Hun personalia zijn als volgt:
Ie Eather de J O N G , geboren 28-10-31 te Parijs, wonende Ie Atjehstraat 41-hs bij Harmsen te Amsterdam.
2e Frans M, U L L E. R. geboren 24-5-32 te Amsterdam, wonende Minahassastraat 48-111 bij zijn ouders te Amsterdam,
Johan Al f re d G R O E H I. N K, geboren 30-8-34 te Am- sterdam, wonende Ie Jan v.d. Heijdenstraat 124-11 te
Amsterdam.
4e Rudj M U L D E R , geboren 9-10-28 te Hilversum, wonende Leidsegracht 117-11 bij Barneveld te Amsterdam.
Robert van R E IJ N. geboren 6-4-29 te Amsterdam, wonende Trompenburgerstraat 36-11 bij zijn moeder te
Amsterdam.
De onder de nrs. 1-2-4-en 5 genoemde personen zijn bij
Uw Dienst bekend, de onder nr. 3 genoemde niet e» zal U
hiervan een informatiekaart worden toegezonden.
De overige in het schrijven genoemde namen en adressen
zijn blijkbaar opzettelijk zodanig vervalst, dat zij via
het Bevotingsregister te Amsterdam, niet kunnen worden
nagegaan.

D-3,

ffr. G. 255/50-4.
3$'&
Vertrouwelijk.
Onderwerp: Inlichtingen omtrent Flora MAAT,
oud 15 jaar, scholier,
wonende J.T.Cremerlaan 4Santpoort, gem.Velsen.
In- en afschrijvingen; Zover bekend, nooit te Velsen ingeschreven of ing<
eyjen geweest.

Antwoord op verzoek
Min.v.Binnenl.Zaken nr.85553 dd. 12-7-5
m

'f*

t

=50-

BERICHT.
Zover bekend, is in perceel J.T.Cremërlaan 4- geen
meisje woonachtig (geweest) van de leeftijd van 15 jaar.
In bedoeld perceel is woonachtig het gezin van Jacobus Leonardus MIN, geb. 17-7-89 Velsen, aannemer. Dit gezin is practiserend Rooms-Katholiek en staat alhier op politiek en maatschappelijk gebied gunstig bekend.
Het onderzoek wordt voortgezet ei blri aar tvulling volgt
t. z. t. bericht.
NIET Q.K.
-K
PAR;

H r. G. 247/50-4.

Vertrouwelijk.
|
NIET O.K. Onderwerp; Inlichtingen omtrent El s ,1 e HINTBLAAR, 4
f* oud 15 jaar, scholier,
/Xwonend e Eikenstraat 30 !
f
IJmuiden-Oost, gem.Velse^
PAR:

In-en afschrijvingen: Zover bekend, te
schreven of ingescpareven geweest
Antwoord op verzoek
.&(t ^~"'»
Min.v.Binnenl.Zaken nr.85555 dd. 12-7- i 14 SER 850
B E H I G H T.

ACD/

In perceel Eikenstraat 50 is, zover bekend, geen
meisje woonachtig (geweest) van de leeftijd van 15 jaar.
In bedoeld perceel zijn woonachtig:
1. Qornelis BAAS, geb.14-2-85 Huizen, visventer, bekend
communist!
*.J££ l 2. diens echtgenote Wijntje DIKKEN, geb.31-3-89 Huizen,
lid N.V.B.j
PD„}^ „3. hun dochter Lija.le BAAS, geb.18-7-09 Huizen, actief
communiste, en
4. hun zoon Pieter Henaan BAAS, geb. 7-10-25 Velsen, bezorger van dagblad Be Waarheid, eveneens actief communist.
Het onderzoek wordt voortgezet en bij aanvulling
l volgt t.z.t, bericht.

VERBINDING No. 51.
No. 1,0. ^T/50.
Onderwerp:

Samenkomst van "Prograssietféstuderende
Jeugd".

VERTROUWELIJK.

September 195 °i»

gigen bericht»
Ik heb de eer U het navolgende te berichten:
Mij werd vertrouwelijk medegedeeld, dat tijdens het weekend*
van 16-17 September jl,, door een kampeergroep van de"Progressief Studerende Jeugd", zowel op Zaterdag 16 als op Zondag 17
September vrij hevig de communistische idee is gepropageerd,
tijdens een bijeenkomst (reunie) welke ze op belde dagen heeft
gehad in een der benedenzalen van het kampeer cent rum "Hollandse
Radlng* (Leiders Jo en Nico Busser). Een der zogenaamde "Veilige Tehuizen1*, De deelnemers aan deze reunie zouden en leraren
en leerlingen zijn geweest van: Kweekscholen, Ambacht s scholen,
M.T.S., H.B.S. enz. en onder verheerlijking van de Stalln figuur
en Instemmend geapplaudiseer VQor de "Vernietiging van Engeland1*
kwam men unaniem overeen dat en leraren en leerlingen zouden
trachten op andere scholen te komen, zich aldaar In te werken
en de communistische gedachte uit te breiden.
Namen van de deelnemers aan deze reunie konden mij niet worden
verstrekt, doch moeten allen in het gastenboek van het kampeercentrum staan genoteerd.
Wellicht verdien* het dan ook aanbeveling ten aanzien van dit
gastenboek het nodige te verrichten.
i
De leiding van het kampeercentrum-Jo en Nico Busser-zouden buiten deze beweging staan.
Sen korte schets van de plaats waar het kampeerhuis gelegen is
wordt hierbij gevoegd.
Mochten bij de deelnemers personen zijn uit deze gemeente afkomstig, dan zou ik dit uiteraard gaaprne vernemen*
Op 20 September 1950, toegezonden aan het
Einde.
Hoofd van de Binnenlandse Vellighelds Dienst
t e i s-G R A Y S N H A Q S ,
afschrift aan;

O

COMMISSARIS VAN POLITIE
te H I L V E R S U M .

n.a.v. sc>ir. van Hengelo 9 3 2 8 8 ' z . G O .

4 Oetober

50

f5298
Illd/h 3

'S S fi T S O P W B .L IJ. K

Q.P.S.J.-fci^eenkcawt,

On tv. bew:

Antwoord

Q

Baar uit fes trouwbare TMWÏ werd vernomen, hield
de O.P.S^J. op 16 «n l? Septamb«r 1950 In het kaffip«eroentrum "Hollandse Bading " t» Uwen t «en w»ek-«nd,
ward d««lg»nom«n door leerlingen «a l«r«r«n
van middelaar* soiiclsn, kw»@kson01«fit aabachtaoholen
ft »A • •

-De "bijaenkomat dro«g «en st»rk eonmmistiseh
karakt«r.
Be namen der deelnemer* aan dit week-end «ouden
In het gastepbodk van het kampe«i*centraa genoteerd
staan,
Ik BQ^» U ver Boeken mij» zo mogelijk, in kennis
te willen doem «tellen met de personalia ran de deel
neaex* alsmede met eventuele nadere T&yssonderheden
welk» ü omtreait deae bijeenkomst bekend mochten
HWT HOOFD TAH DE DIEHST
namens dezei
L. van

Aa», te Beer
Tan Politie

26 September

50

BX 195355

«Julianasohool te
Amsterdam.

ÜiTGËBÖEKÏ

Hiermede heb ik de «er uwe Exoellentie t» berichten, dat in bet September 1950HaaBtmer van *Stadie «a strijd", maandblad van de "Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd^CO.P.S.J.)» o«a. h* t
volgende bericht voorkoat*
"Jnlianasohool won O.P.S.J
Wij hebben bard gelopen *»•* records gebroken!
Julianaachool, I.V.E.N.O. (bedoeld wordt het Inatitout Toor lojiatni^verheideonderwija) en Indoaeaiaohe
studenten weerden aioh priaa, evenala trouwene bij
het hoogspringen* ïenalotte .***« de eindstand! Sr
werden punten toegekend voor de beate peraoonlljke
prestatiea 4er deelneiaere. Sn . ,.» het team van de
Christelijke MH& "Be ^ulianaaohool" uit Aasterdaa,
dat aan de 0«l*.S.J.-«portdag deelnaaf won de wisselbeker*
Bullen «e hen volgend Jaar houden? Goed trainen naar!"
HET HOOFD VAN DE DIENST
deze*

Aan Zijne Excellentie
de Sinister van Onderwijs Senaten
en Stensehappen,
t*a«v« do H0og2delöeatr»Heer
%r. H.J. Soholviack
Chef van het Kabinet
te
'B. G £ A V £ H II A G E.

ia- * A «» »««».«

Mr'

*'A'van Haaa«^-

UÏÏGffiÖÈXÏ

MISISIBRIE VAN
"MESLASDSE ZAEEN

S o.:

'a-Gravenhage, 26 September 1950

BX193355
Julianasohool te
Amsterdam.

'•Zwoord : ' " " " ' "

E L IJ E

IIld/ h
Volgens "Studie en Strijd" van September 1950,
werd aan de door de O.P.S.J. georganiseerde sportdag
p.a. deelgenomen door aen team van de Christelijke
M.U.L.O. "De Julianaacnool" t© Amsterdam,
Ik moge U verzoeken mij, te doen berichten op
welke wijze bedoelde jongelui in dit 0.P.SéJ.-milieu
verzeild zijn geraakt.
HET HOOFD YM DB DIENST
namens deze»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
t»

A K S T E R D A M.

•J. G. CroBberrdam

I. no. 576/1950

1

VEETBDUWlLIJl:.

i 2 5 SEP. 1950

r^^KH

ÖAÏÏKI:

PA/?.Onderwerp: Samenkomst "ProgressTTUf'CltJderende Jeugd".
Naar aanleiding van het mij in afschrift toegezonden
bericht van Verbinding 51» dd«19 September 1950, no. ID
jrrj—"443/50» berioht ik U, dat het kamp eeroent rum "Hollandse
vb
Rading" niet op het grondgebied van de gemeente Hilversum
is gelegen. Hat ligt n.l. binnen de gemeente Maartensdijk.
Aangezien mij niet bekend is, wie voor die gemeente
de aangelegenheden, de inlichtingendienst betreffende,
behandelt, ia het onderhavige berioht niet door mij naar
Maa r t ens dijk doorgezonden.
Uiteraard zal ik het op prijs stellen, eventueel te
vernemen, welke te Hilversum wonende personen het kampesrcentrom bezoeken. H<et is mij bekend, dat in dit centrum,
in het bijzonder gedurende de zomermaanden*, geregeld kampen
en bijeenkomsten door extreme g roep e h worden gehouden.
Hilversum, 22 september 1950-

Gemeentepolitie
1

No. 2235/* 50.

MAARTENSDIJK

ANTWOORD OP BRIEF VAN :

TELEFOON No 205
KENGETAL K 3401

dd.4.10.1950, No.

9^288.

VERZOEKE BELEEFD IN EENZELFDEN BRIEF SLECHTS
ÉÉN ONDERWERP TE BEHANDELEN EN Bil 6ÊANTWOORDING DATUM EN NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN AAN TE HALEN.

ONDERWERP:

O,P.S.J. - bijeenkomst.
BIJL. s

1950

... .

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bofrenschrijven, heb ik de eer U te berichten, dat blijkens
een ingesteld onderzoek de O.P.S.J. inderdaad op 16- en 17 September 1950» i& ket kampeercentrum (De Bading") te Hollandsehe
Bading, G-emeente Maartensdijk, een Bweek-endM heeft gehouden,
waaraan werd deelgenomen door leerlingen en leraren van middelbare schoilen, kweekscholen, ambachtsseholen enz.
Daar niet bekend was, dat dit kamp zou worden gehouden, is
geen "controle" uitgeoefend, zodat over het verloop van dit
kamp geen inlichtingen kunnen worden verstrekt.
G-ezien het tijdstip van het onderzoek leek het niet raadzaam, mede door het ontbreken van goede bronnen, een diepgaand
onderzoek in te stellen.
De namen van de leiders van dit kamp zijn niet bekend geworden.
Hieronder doe ik U toekomen de namen van de deelnemers,
waarbij ik moge opmerken, dat van enkele deelnemers de volledige gegevens niet vermeld waren.

[aangehaald

Aan
de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68
te
* s - O- r a v e n h a g e .

Inspecteur-Corpschef van Politie,
H.Klaassen.

Kaam.

Woonplaats.

Voornaam.

geboren op:

—
Frans
"lïooten.
B.
"«ft»»
J Knaap .
* 4-2-1934.
Tiné
«Schep.
13-7-1936.
Piet
'Ui j dan.
14. -6-1934.
Annie
i Harmso*.
24-3-1925.
Andrè
21-1-1928.
•Witt.
Jennie
i Akte.
Ferrie
IBettsing.
Kees
^Stokvis.
—
Jennie 15-2-1936.
'Kórlaar.
«Butting.
Annie
—
Helleke 8-8-1935.
«Haas . de
20-4-1935.
* Vinkenmull er .Wim
«G-roenmizk. /Fred
—
'Drukker .
Aly
—
'Friedman.
Monigie 24-6-1936
_
* Bodenburg, . Jopie
j Belt.
Bert

Amsterdam.
"-- '*^
H
H

w
«i
n
«
»
H

n
tt
n
n
n
ff

Adres.

Frans Halsstraat Kl.Wittenburgerstr.5 III.
Kattenburgstraat 14 III.
Dan. Stalpertstr. 38 III.
Ie Atjehstraat 41.
Uiterwaardenstraat
18.
P. C. Ho_ oft straat „.
_
Corn.Schaepmanstraat
29III<

Ie van der Helst str.52III.
Voltaplein 14.
Pres. —Brandstraat óboven.
öovert _Flinfcstraat 305 II.

»

Boomsma.

- 2-

laam .

Vo ornaam .

^Boomsma.
•WJaiae s *
•«Spijk.
•iHarlemijn.
•ïAuseps.
<JHarmsen.
^Ee. van
•»Mok.
*Boggard.v.d.
me.
*Donselaar.
* Doorn. van
4Ravier.

Hubert
Alenie
Jennie
Richard.
W.
Jan
Gerard.
Jaque

Geboren opl
10- 1-1935»
4- 2-193L
31- 5-1936
_
—

19- 9-1935
_

Wo omp laat s .

Amsterdam. Atjehstraat 34 II.
n
Vrolikstraat 49 III.
n
Mauritslaan 102 II.
n
•
And.Bomstraat
_
*
Jan Bernardusstraat
24 II.

Gonnie
Winifred
Bgi
Deniee
/1
f'
•* pias .
Rob
•* Berg. v. d.
Tootje
^ Sp ierenburg. Gerda
Johan
^Bremela.van
6-12- 1935^
vè^T .uijzen. Rose
20- 6-1935
-«Rijke, de
Vera
Puk
;«Ploeg.
30- 7-1934
^Pelgrom.
Jan
JPelgrom.
Grè
"*Alberts.
-Wim
--1926
<JJong. de «,
LUC a s
_
Rudi
-»Mulde|J.
10-10-1920
•-JVinkemurur. Ina
Gr.
fiHogeberg.
17- 3-1932 •*s«*>
1 Lamhuis.
Mientje
21- 6-1935
\*Baak.
Andries
5- 2-1934
>01ivier.
Jan
2- 2-1935
"^Aarwel.
Frans
H
^
-»Reyer .
G.
Fokke
248-1932
•JAdriaanse.
Margon
MDammers .
JZegaling.
Huib
Rob
r*5$Pt3§ƒ Ber^Jn , van Jaap
Joop
—
fiPemmings.
9- 2-1932
JDebselman.
Al
28- 8-1933
r*Hi j dam.
Hans
21- 8-1932
ftlMjerink.
Rien
5- 6-1937
^«Jong. de
Cor
-30- 3-1930
^Eaker.
Anna
-16-12-1937
. —
C* Jong. de
Elsje
Andre
K1 Roelof s.
IQ_
5-1932
•^Ledergue .
Heb e
f
^
* if "•
-sMeijerink.
Joop
-17- 2-1934
Rudi
K'lfalder .
9-10-1928
-iMeyerink.
Ries
«Rijn. van/ Rob
>f Kerkhoven^ vanBob
Henk
(.; Brouwer.
m.

_
•

6-11-1935^

Adr e s .

n

_—
—

_—
_
_-

-

6-12-1935

M

n
n
n
w

_n
n
«
«t
«

n
M

n
tt
_
n

n
«f
n
n
n
H

n
n
H
W

Ie Atjehstraat -36 II.
3e Oosterpa«katraat Hoendiepstraat 33 I*
ïïassaukade
Hieuwe Achtergracht
Kloveniersburgwal 91 II.
Kloveniersburgwal 91 II»
-.
Sparreweg 30 I.
Leidsegracht Voltaplein 14.
Stuyverstraat 44 I. —>
Smet straat 17 III.
Wittenkade 76 I.
Sumatrastraat 119 I—
Haarlemseweg 107 I»
Ie Heimer straat 327 I.
Provenier
straat. W, Javastraat 66 II.
Vespiusstraat 52 I*
Dan. Stalpert straat 38.
Hugo de Grootplein 5 II.
Meerhuizenplein 16.
Lekstraat 32 bis.
p. a. 2e Atjehstraat 41.
Hasstraat 16 .

H

IffflFBTCS'XÏUfSSÏSXÏSlt'KyK . •$ dep .

M

Hugo de Grootstraat 5. II.
Combetstraat 35-

n
—
-

Ontv.

.,..„..™»™«—"-

MIHISfSRIS V AS W
BIHHENLANDSE ZAKEH

N O.:

UJTGEBOEKT J
's-Graveribaga, 10 Januari 1951

B95671

n. a. v. sohr. van Maartensdijk 95671 Co
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Bijeenkomst O.P.S.J..
Y E B f E O ü W B L IJ

Oud,:

Illd/h
Hiermede moge ik U berichten, dat op 16 en 1? September
1950 door de O.P.S.J. in het kampeer oen trom "De lading" te Hollandse Rading, gem. Maartensdijk, een "weekend" werd gehouden,
waaraan werd deelgenomen door leerlingen en leraren van middel»
bare scholen, kweekscholen en ambachtsoholen. Aanwezig waren
o .a, de volgende personen:
Frans Halsstraat
Amsterdam
Frans HOOTBH,
Eattenburgera traat 14-111 n
Tine SCHEP, 13.7.1936
M
Dan S tal per tstr. 33-1 1 1
Piet NIJDBS,14.6.1934
»
P.C. Hoof tstr.
Jennle AKTE,
n
Ferrie SET73IHG
Jennie KORLAAR,15.2.1936
Corn. 3ohaepmanatr.29-III n
M
•^ Annie BBTTISG
tl
Nelleke de HAAS,8.8.1935
1e v.d. Helstetr..52-III
tt
Fred OfiOBBMIXK
H
Honigle PRIEDMAH,24.6.1926
Pres«Brandstr.6 boven
Jople RODEN3URG
Govert Flinketraat 305-II l»
W
Bert BSLf
n
Alenie IAMS3, 4*2*1931
TrolIk»traat 49-III
n
Jennie SBIJI 31.5.1936
Mauritslaan 102-11
n
Eiooard HARLEMIJÏÏ
n
Jan Berrxarduaatr. 24-11
Gerard vmn BS,19«9.1935
Jatjue MOS
Eaaile v.d. BOOGAARD
Gonnie fIS
finifred DOSSELAAR,
Bgi van DOORN
Deniee RAYIBS, 6.11.1935
Rob PLAS
footje v.dé BEEG
Amsterdam
Johan v. BESMES, 6.12.1935, 3e Oosterparkstr.
n
Rose van ?HUIZEN,20.6„1935
Hoendiepstraat 33*1
Vera de BIJKE
Hassaukade
flm ALBBETS
Eudi MULDER,10.10.1920
Leidse gracht
Amsterdam
n
Ina YIHKEMUIiEH
\Toltaplein 14
Smetstr, 17-III
Mientje LAK!ïai§,2l.6.1935
Frans AAEWBL
G. RSYER
Amsterdam
Fokke ADEIAAS3E, 24.8.1932
Haarlennaerweg 107—1
Huib 2EGELI5SG
Jaap van B2HGSH
Amsterdam
Provenierstr.W
Vespiuastr. 32-1
Al DSB33LMAR, 25.8.1933

Aan de
Hoofdcommissaris van Politie

te

A M S I S S D A M.

.2-

V E B T R O O W S L I J K

B&SEfi» 16.12» 1937
Hebe I&mmm* 19.5-1932
Joop KBIJBBBI&, 17.2.1934
Riea MEIJERISX
W. AÜSBPS

Aadriea BAAK, 5.2.1934

Lekatraat 32 b i*
Baastraat 16
Hago de Grootste. 5-II

Amsterdam
*
*

Wittenkade 76-1

Amaterdaa,

Ik aoge U verzoeken mij door middel van informatiekaarten,
vooraien van hogergenoemd referentie-nummer, voor ssover mogelijk,
te villen doen inlichten omtrent de volledige personalia, politieke antecedenten en rerder yan belang zijnde byaonderheden betreffende de bovengenoemde peraonen.
Onder verwijsing aaar dezeraijd» schrijven no. 90312,dd.
I3«12f1950 zij opgemerkt, dat de daaxin genoemde J,?. OLISIEE
volgena bet kamproglster eveneena aan dit weekend deelnam.
HET HOOFD VAN DE
namens deze:
L van I-

MIHISEBSIE YAH

LAIBSE ZAEBH

x^.^X'

*3-&ravenhage, 20 December 1950

B9 55
^
n.a.v. schr. van Den Haag 98338 a.Co
P,G. Visoh-Vermeer en
L. de Jong.
Y S S T E O O W £ L IJ K
Illr/h 2

Onder dankzegging voor de bij U* brieven dd. 30
1950, Doaa. 153/18, en 2 Deoamber 1950, Does.
verstrekte inlichtingen, moge ik U berionten, dat
de personalia van Hevr« YISCH-VERMEER en L. de JONG,regelssatig in <de weekovaraiohten voorkomen.
Be personalia van Mevr* Viech-Vermeer «orden o.a.
genoemd in de overziohten no» 28, 48 en 50, die van L»
de Jong o.a. in de noa« 15 en 50, allen van 1950.
ran Polltt.

««

DEC. 1950
VEETHOUWB

ACD/a

Verbinding: 19
Datum: B-I2-5U '"
A/2 no 1090«50 OPSJ
Betreft: O P S J - kamp
^
Uw schrijven no 91^39 dd 24-11-50
In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan
worden bericht dat geen der dagoin genoemde
personen geïdentificeerd is kunnen worden.
Eet is vrijwel zeker dat het hier fictieve
namen betreft, te meer daar ook de adressen
niet kloppen. Zo bestaat bijv. het adres
Hamburgerstraat 30 bis niet, wel echter Hamburgerstraat 30, waarin het Kant onrecht te
Utrecht is gevestigd.
NIET O.R»
ACO/ IQ

1380.
V e rtir ouw e l i j kf
Ond.: Deelnemers O»P.S,,J>-kamp,

'2 7 DEC,

ACD/
DEC/1950

In antwoord op Uw brief No. 91239, d.d. 24-11-1950, wordt
dezerzijds medegedeeld, dat de daarin voorkomende namen aan de
opgegeven adressen niet bekend zijn*
Bob van.Ri;fo, geb»15-9-1931? wonende Nieuwe Binnenweg ly
ware mogelijk te identificeren met Bob van Rijn,wonende te Amstei?
dam,verder personalia onbekend,of van_Re_ijn,Robert,geb.6-4-1929
te Amsterdam,wonende T r omp enburge r st raat 36 I te Amsterdam;
Clara de Wit, Randweg 17 II met:
de Jo_ng,Clara, geb»^5-3~1928 te Parijs, wonende Vagenaarstraat 23
III te Amsterdam;
Pim van B^eek,Mi,1nsherenla;:n 6a met:
van Beek»Piet, wonende F.v.Nuzemanstraat 116 te Amsterdam (Zuid)
(secr* Ï*V»S«V«) of ; yan Beek,Pim en Jan,als zoons van van Beek,
Dirk G-orzewljn, ge b „28-1-1908 te Alkmaar, wonende Kleingouw 67
te Andijk.
Wim v^d^Viele, Zaagmolenstraat 65a met het adres,Zaagmolenstraat 65a te Amsterdaia-W* (EINDE)
Aan B.V.D.

v\)nderwerp:

2e Gongres van de O.P.S+J» "/./^-f. 17*9 "g 0£C"t:J50

I^RTROÜWELIJK.

; ..' ';.L?-lL

iT?"f\

27

December 1950,

r\u 4645 -7- «50.

U^ '*'
J

l verslag van het 2e üongres van de "Organisatie
l Progressieve Studerende jeugd"(0.P.S.J.},gehouden
1} op 22,23 on 24 December 1950.Ter inleiding van het congres,werd op 22 December
1^1950,te Amsterdam een grote feestavond gehouden.Deze feestavond was toegankelijk voor iedereen die
in het bezit was van een toegangskaart,weljéke kaarten ^an de ingang ven de zaal werden verkocht tegen
de prij* van f.0,50.-.-Deze feest-vergadering werd
gehouden in het feestgebouw "Bellevue",ingang Marnixstraat te Amsterdam en zou om 20 uur een aanvang nemen. Bekendmaking vaa het congres,althans de eerste avond
hiervan,vond plaats in het dagblad "De Waarheid",d,d.

20 December 1950 en in het blad van de O.P.S.J.,

«Studie en Strijd" van December 1950,30 jaargang,no,
10.-Bekendmaking van het eigenlijke congres,vond niert
plaats.Op 22 December 1950,bij de ingang van de zaal waar de feestavond
werd gehouden,werden toegangskaarten verkocht en werd gecolporteerd
met «"Studie en Strijd1*,-In de zaal werd met allerlei lectuur gecolporteerd en w/erd er geleurd met een lijst voor het verzamelen
van handtekeningen,-De zaal was met dennegroen versierd,terwijl
aan een der zijkanten van de aaal de leus "Vrede, Demo era t ie, ruim-/
baan voor onze toekomstplannen" was aangebracht.Op het toneel waren twee schilden aangebracht met de letters BI*U«S.
en«BW.3'.D*Y*.~De capaciteit van de zaal is 800 zitplaatsen.-Aan^weaig waren naar schatting 200 personen.-Het grootste gedeelte van de
bezoekers waren jeugdige personen,terwijl enkele ouderen aanwezig
waren.Opgemerkt werden 4 militairen,t.w.l persoon in volledige uniform
van de L.S«K.,1 persoon met de distinctieven van sergeant op zijn
overhemd(droeg geen battle dress),! persoon in volledige uniform
van het fiode Kruis en l persoon in militaire uniform,waar overheen
een burger-overjas,- -Te 20,30 uur werd de feestvergadering geopend door Luoas DE JONG,
geboren te Amsterdam,17-6-»26(U bekend),die alle aanweaigen begroette en de Nederlandse en buitenlandse gasten een hartelijk welkom toeriep.-De buitenlandse gasten,indien aanwezig,werden niet
met name genoemd,evenmin de landen waaraan zij eventueel va» zouden zijn afgevaardigd,volgens pe Jong zou er veel gebeurd zijn in de afgelopen twee jaar
en zo had dé oTp.S.J. kanis geaien haar ledental 3-^aal zo groot te
maken.-De uitgave van «studie en strijd» zou eveneens 3-maal zo
groot zijn gjpp-den.-Er was veel bereikt,maar toch nog te w$lat«,
volgens spr«pSér.-spreker vervolgde zijn rede met te zeggen,dat 0$

Zaterdag en "^Z^ndag hierover uitgebreid zou worden
'i

No*4645-7-'50,d.d.27 December 1950.-
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Wij moeten niet vergeten, aldus De Jong, da t op dit momait in
Korea gestreden wordt en dat de Amerikanen daar een beslissende nederlaag l^ideajdat op dit momeat west Duitsland wordt herbestapend. -Dat Dezelfde spidaten, officieren en andere waai' s,
welcys; duiaenden en duizenden hebben vermoord, weer hun unifona
aantrekken, thans echter tezamen met de Amerikanen. Laten we strijden voor de vrede en zorgdragen dat er geld koftt
voor het onderwijs inplaats van voor de oorlog. Met deze korte rede verklaarde De Jong het 2e congres van de
Q.P.S.J. voor geopend en wenste de aanweaigen verder een gezellige feestavond toe.De avond werd verder opgeluisterd door de "Haarlemse muziekgroep*
/ van de O.P.S.J. bestaande uit 4 meisjes en l jongen, Frans e --«Chansons, gezongen door JJ. ske KNI JPSTRA , a fk omst ig uit Den Haag, ;
• - # . . j dansen, gegeven door Joadje en JohenCJosje is identiek aan Johenna
WT ^lyiWINTERSHOYEEr /geboren, ./TO* Amsterdam, 2 £"11-* 17 > e/v.A,P.3SSPESCHAIIJ^'
(U bekead)Johan kon niet geïdentificeerd worden."~"~
Ook werden nog een tweetal toneelschetsen opgevoerd, waar va n
Aet» ene de titel droeg «Jan ven Hagen moet vrij". -Deze schets
;
speelt zich af in de militaire wereld en is in hoofdzaak bedeeld
om de Krijgsraad bespottelijk te maken. A/
Alle
personen, die in deae schets een rol speelden, waren gekleed
*
in militaire uniform. -De schata oogstte veel succes bij do aanweaigen.Even voor de pauze, werd als spreker aangekondigd Freek DRIESSEN"
(yrederik Wlllem DBI£SSEN> geboren te Den Haag, 22-10-» 15, U bekend)
die zojuist uit Praag gearriveerd zou zijn.Drie s gen bracht, als vertegenwoordiger van de I. U. S. de groeten
van deae organisatie over en wekte op om samen te strijden voor
de verweaelijklng van de idealen van. beide organisaties en ï»t
behoud van de vrede. Na de begroet ing, door Dri essen uit ge sproken, werd door De Jong
een pauze van een half uur aangekondigd.Na deae pauae werd door niemand meer het woord gevoerd. Te 23,15 uur was het fööstprogramma afgelopen en werd er gelegenheid gegeven, om te dansen. Verslag congres, gehouden op 23 December 19J50 (middagzitting). -Dit congres werd gehouden in een der zelan van '
het faestgebouw "De Zuidpool", Yasco Da oamestraat no.19,
te Amsterdam. -Te 15 uur zou het congres een aanvang nemen. -Dit congres was alleen toegankelijk voor gedelegeerden en enkele genodigden. Te 15,30 uur werd het congres geopend door een onbekend geblsven mei s j e. -Aanwezig waren ongeveer 100 personen.De als voorzitster fungerende persoon, heette de aanwezigen
hartelijk welkom op het 2e congres van de O.P.S.J..De leus van ons congres is,mo zegt zij, vr ede, demo era t ie, ruim baan voor onze toekomstplannen. -Wij moeten strijden voor de
opbouw van ons onderwijs en voor verlaging van de oorlogsul tgaven.^ln de afgelopen twee jaren is veel door ons bereikt, doch
toch nog te weinig. -Laten wij ons uiterste best doen om onze

Plannen t« verweaelijken ©n laten we daardoor strijden •
__

Mo,4645<a'7-'50,d.d. 2? December 1950.

etfeatueel offers brengen.Tervolgens werd het congres toegesproken door Lu ca s DE JOHGr,
(reeds genoemd op Ie pagina).Hij zegt ongeveer als volgt:
«Twee Jaren van hard werken liggen achter ons en wij hebben
goede resultaten ber%kt.-Onae organisatie is 3 maal zo groot
geworden,terwijl de oplage van ons blad «Studie en Strijd"
eveneens diriemaal ma groot is geworden.-Tevreden zijn we echter nog lang niet.-Dit congres is dan ook bedoeld om de resultaten te bekijken,maar ook om toekomstplannen te maken en om
onze actie te vergroten.-in het orgaan van de ft.£«H.(mogelijk
ook M.J",M)lezen wij,dat oudere kaderleden niet meer be-reid
zijn om diverse functies in de besturen te vervullen en wij
kunnen dan ook vaak lezen,dat hierdoor afdelingen gedoemd aijn
om te verdwijnen.-Dit mag natuurlijk bij ons niet gebeuren.Door onae organisatie zijn 15.000 hanidtekealngen verzameld voor
de resolutie van Stockholm.-Toch zijn diverse afdelingen niet
toegekomen aaa datgene,hetwelk zij zich hadden voorgeaomen.Een mooi resultaat heeft bereikt de 3e 5-jarige H.B.S, te Amsterdam;daar werden 100 handtekeningen ingezameld.In Nederland zija een half millioen handtekeningen verzameld
en over de gehele wereld 15 millioen.-ledere dag wordt het
aantal groter.-Laat ook onze organisatie aigr deel hieraan
nemen.-Yoor de fabricatie van de atoombom worden millioenen
uitgegeven,doch voor het onderwijs is geen geldjèaar wordt op
bezuinigd,dit moet verander en.-Dag in dag uit trachtende;
Amerikaanse leiders hun oorlogsvoorbereidingen uit te breiden.
Korea is het voorbeeld hiervan.-Door het optreden van China
is de opaet van Amerik» om Mandtsjoerije te bezetten,verijdeld
en di© opzet is thans wel voorgoed mislukt.-Jaap WOLFF,hoofdbestuurder van hst A.N.J.V.,heeft met_een delegatie van d«_
W.F.D.Y,een bezoek gebracht aan OhïnaT^HlJ heeft daar gesproken
méT dé mensen en hij heeft dat land gezien.-Welnu,sinds de
democratie daar de baas is,i s het land met sprongen vooruit
gegaan en gaat het nog vooruit.-Met alle mogelijke middelen
aal men blijven trachten om een oorlog uit te lokken.-De noodtoestand in Amerika is daarvan «en voorbeeld.-Wat dichter bij
ons ligt West Duitsland.-2ij die de moord van 15 mlllloen
mensen op hun geweten hebben,worden thans opnieuw bewapend
met het doel om Rusland te vernietigen,iets wat hun in 1939»
1945 niet is gelukt.-In West-Duitsland ontwikkel* zich een
nieuw Korea,echter groter en dus veel gevaarlijker.-De |az3?s
aullen te staan komen naast onze Nederlandse Jongens.-Het aijn
echter uitsluitend Amerikaanse belangen welke wij moeten verdedigen in Korea en in West-Duitsland.-Grotere oorlogsuitgaven
zijn het gevolg van dit alles,-Het resultaat is echter,dat er
geen geld voor het onderwijs overblijft,wel echter voor vliegtuigen en kaaeraesê-ïfu de Amerikanen in Korea hun Stalingrad
hebben gevonden,moeten wij oppassen.-De Duitsera aabben a«
hun Stalingrad gekke dingen gedaan;een kat in het nauw doet
rare sprongen.-Ook de Amerikanen zullen zeer waarschijnlijk
nog van alles proberen om een nieuwe oorlog te ontketenen;
weest dus op IJ hoede.-Ondanks alle pogingen van de reactie
om dit te verhinderen,werd het Wereld vredes-oongres toch
gehouden.-Echter niet Sheffield was de plaats waar dit congres werd gehouden,doch uiteindelijk vond het plaats in Warschau.- Dit congres heeft de lijnen vastgesteld om de
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te handhaven.-Het voornaamste was echter wel,dat aldaar is
gebleken dat een oorlog te vermijden is.-Op dit congres is
de weg geweaen om de vrede in Korea te herkriJgen.-Amerika
en ook de UNO wezen de vredesvoorstellen af.-Het congres
heeft aangegeven o? welke wijze de wereld verbeterd kan worden.-Zo zal,o.a. in Augustus 1951 in Berlijn een Wereld jeugd
Festival worden gehouden.-Wij O.P.S.J.ers zullen moeten aargan,
dat een grote,krachtige Nederlandse delegatie naar dit Festival aal worden uitgezonden.-Wij zullen moeten zorgen,dat de
besluiten,in Warschau genomen,zullen worden nagekomen,tot ea
met.-Wij zullen moeten strijden voor de daargenomen besluiten..
Wij stellen het congres voor om in Maart 1951,een rondreis te
maken met onze tentoonstelling "Het Onderwijs in dienst van de
vrede»,door een 50-tal Nederlandse plaatsen.-Wij moeten aotiea
voeren,want het is gebleken,dat onze acties succes hebben.Dat er inderdaad aandacht aan geschonken wordt,blijkt wel uit
de circulaire welke de minister van O.K.en w.heeft rondgesonclan.
In deae circulaire wordt gevraagd of in de schoolboeken voldoende aandacht wordt besteed aan de eenheidsgedachte en de
gelijkheid voor iedereen.-Het is aan ons,zorg te dragen dat dit
onderaoek niet in het vergaetfooek geraakt en dat het resultaat
van dit onderzoek openbaar wordt gemaakt.Wij van onze kant,moeten een uitgebreide brochure uitgeven met
onae wensen.-Wij moeten een enquête houden onder de afgestudeerde Jeugd met vragen aoals, "wat wil je worden,wat heb Je
voor onderwijs gehad, wat is van dit alles terechtgekomen en
boveinü. waarom is Je wens niet in vervulling gegaan".Het zal dan blijken,dat de oorzaak meestal de oorlog is geweest of de oorlogsvoorbereiding.-Alleen door eensgezind optreden, zal de Nederlandse Jeugd haar toekomstplannen in vervulling
zien gaan.-Wij moeten strijden voor de vrijheid op de sotoolen.Het is ons bekend,dat op een universiteit de leerlingen geea
lid van een vereniging of organisatie mogen worden,aonder dat
eerst de leider der universiteit zijn toestemming heeft gegeven. -Uit onze organisatie zal een werkoommitS worden gevormd,
weUrt aal bestaan uit oudere leden van onze organisatie.De opdracht van dit commité aal zijn,met voorstellen t e komen om onm onderwijs te verbeteren.-Het zal voor dit oommité
moeilijk zijn om de tijd vinden,welke nodig is voor haar werkzaamheden,want er zijn scholen waar men een êergelijke grote
hoeveelheid huiswerk krijgt opgedragen,dat men thuis kan zitten blokken van 17-23 uur.Het aanwezig zijn van geld is van groot belang voor onze organisatie,b,v. voor het organiseren van acties en bovenal voor
het houden van ons congres.-Het zal aaak zijn om onae fintntlën met grote zorg te behandelen.-Er wordt te wtnig contributie betaald.-Ook de afrekening van de verkoop van ons orgaan moet soepeler worden.-Veel afdelingen potteadit geld op
en rekenen niet af,WiJ zullen overgaan tot de oprichting van 6 nieuwe afdelingen
en wel te Deventer,Arnhem,Leeuwarden,Groningen,de Zaanstreek
en in Twenthe.-Daarom is onze tentoonstelling van zo'n groot
belang,door de propaganda die er van uitgaat.Ons Hal "Studie en Strijd" is de beste Jeugdkrant van wederltnd,maar het kan nog beter.-Ons blad bevat nog te weinig
nieuws van de diverse scholen.- De leden moeten meer eventuele misstanden op hun scholen vermelden,zodat deze kunnen
worden opgenomen in ons blad,_^.

Mo, 4645-7^50, d. d« 27 December 19^0.Het ligt in de bedoeling, om tijdens de pinksterdagen in 1951,
een groot feest te organiseren, raet sportwedstrijden.Ook de ontspanning is een belangrijk onderdeel van onze organisatie en ook op dit terrein zullen onze werkzaamheden moeten liggen, -Op onze ontspanningsavonden moeten wij niet afkerig zijn van de medewerking vaa kun stenaars, welke geen lm
zijn van onze organisatie, -Organiseer ontspanningsavonden, want
doe je dat niet, dan kan het mogelijk zijn, dat dit je afdeligg
zal gaan kosten. -Wij moeten acties vormen, welke goed zijn
voorbereid. -In de Nederlandse gevangenissen zitten nog tientallen jonge mensen opgesloten, welke grote vredesstrijders zijn
Denk maar eens aan Piet van Sta ver en. -De ae mensen,die al zoveel geleden hebben voor hun strijd voor de vrede-, moeten vrij.Wij moeten onze acties hierop richten en dit beschouwen als
een erezaakfHierna wordt het presidium van het congres voorgesteld aan
hot congres. -Met algemene stemmen worden de personen,zittigg
hebbende in dit presidium, gekozen door het congres. Het zijn:
Gerrit Jan VAM ÏRAAG, geboren, te Amsterdam, 11-6-' 27 (U bekend),

Bep KNAAP (nadere gegevens niet bekend),
A"ïïd"ries ROELOffS, ge boren t e Amsterdam, 13-8-'Jl(U bekend),
Luoas DE 3'OMT,geb«te Amsterdam, 17-6-' 26 (U bekend),
Jurjen BIJLTJE' ( nadere gegevensjf niet bekend) ,
Frans HOLLER, geb. te Amsterdam, 24-^-' 32 (U bekend) en nog een
tweetal personen, waarvan de namen niet werden opgevangen. Vervolgens wordt het woord gevoerd door Freek DRIESSÜN { reeds
genoemd op pagina 2 en bij U bek end). Hij leest een brief voor, afkomstig van het secretariaat van
de l. U. S. , waarin de O.P.S.CT. succes wordt toegewenst met haar
strijd ter verwezeli jking van haar congres-leuzen. -De OP&T
wordt opgewekt om aaraen met de l. U. S. te strijden voor de
vrede. -De l, U. S. spreekt haar waardering uit voor de strijd
van de OPSJ. tegen, de leugens in de leerboeken. -De I.U.S*
hoopt vele O.P.S.d.ers te ontmoeten op het grote jeugd-fastivel te Berlijn. ~
^S -^rin^.s jacobus HAKS, geboren te Amsterdam, 18-^-» 27 (U bekend)
richt hierna, als hoofdbestuurder van het A .N. J. V «zich tot
het congres. -Hij brengt de hartelijke en broederlijke groeten over van het ANJV.-Hij hoopt, da t in de toekomst de ----O.P.S.J* en het A. ïT. J. V. nauwer oontakt met elkaar aullen
onderhouden en dat zij geaamèlijk zullen strijden voor het
behoud van de vrede. ïïamens het presidium van het congres wordt daarna medegedeeld, dat op de avondvergadering van het congres, diverse
commissies zich zullen belasten met het bekijken van de
verschillende facetten van het 0. P. S. J. -werk. -Een en ander
zal dan op de volgende dag in discussie worden gebracht.ledere commissie aal voor de goede orde van haar werk, een
appart vertrek ter beschikking krijgen.Medegedeeld werd nog, dat Maria Henriëtte DAMMERS, geb . te
Amsterdam, 20-5-» 29 (U bekend) belast werd met de organisatie
van het verzorgen van de slaapadressen voor de oongre sleden,
afkomstig van buiten Amsterdam. T© 17.45 uur werd de eerste zitting van dit congres gesloten
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Dezerzijds was het niet mogelijk om van de avondzitting van
net congres,welke werd gehouden van 19-22 uur,een verslag
op te nemen.verslag 2e dag van het congres(24 December '50)
Alhoewel dit congres een aanvang zou nemen te 8,30 uur,werd
eerst te 10 uur het congres wederom geopend door de als voorzitster fungerende persoon.-Het bl^eek,dat het presidium het
niet eens had kunnen worden.-Op Zaterdagavond was dit presidium tot 0.30 uur bijeengeweest.-Dit zou ook de oorzaak zijn,
dat het congres 20 laat geopend werd.Na de korte opjiening werd direct een aanvang gemaakt met de
discussies.-Hieraan werd door een 23-tal personen deelgenomen. -Hiervan werden een achttal personen geïdentificeerd,t,w.
Andries SOELOFS,geboren te Amsterdam, 13-8*-»31 (U bekend),
Bsther DE JONG, geboren te Pari j s, 28-10-'31 (ü bekend),
aisra DE JONG,geboren te Pari j s, 23-3-'28 {U bekend),
Gornalis DE JONG, geb. te Doorn, 30 -3-1 30 (U bekend),
Huibert ZEGELBTG,geboren te Zwolle,13-6fat3MU bekend),
*-* Wouter&ORTgAK:tgeb.te^Amsterdam,2£-4-T31(U bekend),
^ Bob KERKHOVMtgeb.te Amsterdam, 22-2-' 32(U bekend)en
X. ' Johannes ffranoisous OLT?I®R,geb. te Amsterdam, 2-2-'35,wonende te Amsterdam,Suraatrastraat no.119 i.Kfiet geïdentificeerd werden:
Walter Brouwer(vermoedelijk uit Haarlem)
ftijii Brederoje(vermoede!ijk uit Amsterdam)
A*
iA*
B»*-^1
N

j[*% Hol

De Tos( afkomstig uit Drachten)
jaap Teltman
Be/p Knaap **&&&WS YanTlr&k en
155k Mijmag.Van de overige personen kon geen naam v*» worden opgenomen.Geheel genomen kwam de discussie,die het grootste gedeelte
van ds dag inbeslagnam,op onderstaande puntea neeri
1 - Nauwere samenwerking met het A.H.J.Y..-veel discussianten meenden te moeten opmerken, da t leden van de O.P.S.J".
zich te hoog gevoelden om niet de leden van het A.N.J.V. om
te gaan.-Dit moest anders worden.2 ** Het voeren van meer propaganda voor de O.P.S.J* en ook
leden te zoeken onder de scholieren van de ambachtecholen,
U.L.O.-inrichtingen en industie-en huishoudscholen,3 - Een vlottere uitvoering van het orgaan «studie en strijd».
Hierin o.a, op nemen diverse misstanden aan verschillende
scholen.4 - len vlotter verloop van de eontrifcutie-inning.5 - Opneming van contact met de scholieren van West-Duitse
scholen om aldus de herbewapening van West-Duitsland tegen te
gaan.6 - Het selecteren van de leden vam de O.P.S.J..-Het blijkt
dat er leden zijn die de geest «verpesten".-Deze moeten verbeterd worden en anders moeten asij uit de vereniging worden
verwijderd.-Onder de leden van de Q.P.S.J. is een duidelijk
gebrek aan kameraadschap te bemerken;ditzelfde is zeker niet
het geval bij het A.N.J.V..7 - Het oprichten van clubs in de O.P.S.J.,zoals schaakclubs,
dansclubjes,toneelgroepen e.d..-Bovendien is het van belang,

wedstrijden onder elkaar te organiseren.,—. .
'
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8 - Verbetering van het onderwijs en meer activiteit onder
de jeugd voor de strijd voor het behoud van de vrede.9 - Vergroting van het aantal en van de inhoud van de studiebeurzen. -Thans gebeurt het,dat studenten er bij moeten
werken om hun studie te kunnen bekostigen.Deze eindeloze en meestal inhoudloze discussie,was om ongeveer 15 uur ten einde.Na de discussie werd een telegram voorgelezen,afkomstig van
de Nederlandse Pioniers Bond,waarin deze de o.P.S.J. een
strijdbaar congres toewenste en veel succes in haar strijd
voor de vrede in het komende jaar.Eveneens werd nog een brief voorgelezen,afkomstig van Prof.
Minnaert te utrecht,waarin hij zijn spijt uitdrukte niet aanwezig te kunnen aijn op het congres.-Ook hij wenste veel succes in het komend jaar.jfreek DRIESSM( reeds eerder genoemd en U bekend) houdt hierna nog ëëhTcör'te redevoering.Hlj brengt hierbij hulde aan de organisatoren van de feestavond,welke avond hij als zeer goed geslaagd kwalificeer*.Hij prijst de goede geest,de critiek en de kameraadschap op
het congres en voelt zich getroffen door het pogen tot betere resultaten^en de moeite die men zich getroost om de O.P.S.J,
groter te maken.-Hij zegt,dat de leden van I.D.S. grote belangstelling voor het werk van de O.P.S.J. heww*. en dat deze
leden hopen,dat de O.P.S.J. een groot aantal afgevaardigden
zal aenden naar het te houden jeugd-festival te Berlijn»Vervolgens wordt door Luoas DB JQNQ-( reeds eerder genoemd en
U bekend)aan het congres medegedeeld,welke taken het congres
de leden van de O.P.S.J. in het komeade jaar opleg*.Dit zijn:
1 - Strijd voor de vrede op alle scholen-,
2 - Strijd tegen de herbewapening van West-Duitsland-,
2 - Acties voor de vrijlating van Piet van staveren en andere
vredes strijder s •,
4 - Actie om het orgaan van de o.P.S.J, nog meer in het middelpunt der belangstelling te krijgen-,
5 - Strijd voor het vormen van een eenheid onder de studerende jeugd;
6 - G-ebruik maken van de resul^taten van een te houden enquête
onder de afgestudeerde jeugd en
7 - Het afvaardigen van een grote delegatie naar het te houden jeugd-festival te Berlijn,Als deze taken goed worden vervuld door onze leden,dan pas
aal onze congres-leuze bewaarheid worden.Hierfca word* een pauze aangekondigd en wordt aan de gasten e*
verzocht het congres te willen verlaten,omdat het verkiezen
van een geheel nieuw Hoofdbestuur alleen zal worden gedaan
door gedelegeerden,die in het bezit zijn van den mandaatkaart. Door een onbekend gebleven persoon wordt vóór de pauze nog
medegedeeld,dat de congres-bezoekers bestaan uit 63 % jongens en 37 f„ meisjes.-De gemiddelde leeftijd van de congreabeaoekers was 17 jaar en twee maanden.-8-

/-J
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Ma de pauze moeten de gedelegeerden hun mandaat-kaart tonen
aan net bestuur,De oandidaten-lijst van het nieuw te vormen Hoof d -bestuur,
wordt daarna besproken.-in totaal waren er 30 candidéten, waarvan 26 werden gesteund door het presidium.#*
Bij de stemming werden als hoofdbestuurders van 4e O.P.S.j

%

.gekozen:
/
tHeimy BOOMSMA; ge boren te Amsterdam, 13-8-133, wonende te Amsterdam, Spechtstraa't no.8 huis,
BROüWER.YermoedeljUk afkomstig uit Haarlem,
Roelftne BULTJBfgeboren te Amsterdam, 7-1- 1 28 (U bek «and-J

ur jen BIJLTJE r nadere gegevens niet bekend},
aria HënriStte pAljJMERS v, geb. te Am sterdam, EO- j>-» 29 (U bekend),

'Anna VAN DER LUGTjLfeeb.te Beverwijk^ Z4-3-' 25,e/v.Harmsön(bek»nd)
ifrfeand~YAEr HECHT MONTINGH NAPJUS rgeb. te Amsterdam, 27-2-' 27
(U bekend ~
~

Gornelis D
_______

t« Doorn,30-3-'30(U bekend),
JOWsygab. te Par i j s, 23-3-» 28 (U bekend),
DB «roaqYgeb. te Parij s,28-10-'31(ü bekend),
laioas DE JONG/geb. te Amsterdam,17-6-'26(U bekend),
DE JOH(K nadere gegevensfniet bekend),
gegevens niet bekend), -v*®»**
nende te Amsterdam,nadere gegevens niet bek.)
'Frans MOLLSR/gëb. te Amsterdam, 24-5-' 32 (U bekend),
er rit Jan VAN PRAAOVgebote Am sterdam ,11-6-' 27(Ü bekend),FëTer HendrjLk RBTTSCHNIGKygeb. te Amsterdam, 23-2-' 2?
'Andrjea ROELQgS/geb. te Amsterdam,13-8-'31(U bekend),
Anna ^^d&Tena^R'üEHLIHGVgeb. te Amsterdam,l8-8-'34,wonende
teAmsterdam,van Eogendorpstraat no.191 I,
Cornelis STOKVIS/jeb. te Amsterdam, 14-8-»31 (U bekend),
te Amsterdam,11-12-'32(U bekend),
___^^rf___r_ §eb. te Ambt Hardenberg, 20-4- '35 (ü bekend),
YISSBRygêF/ te Amsterdam,25-^-'29 (U bekend),
WIHTjERINKï(wpnende te Haarlem)en
ZSGBLINQwgeb. te Zwoll«,13-è-'35(U bekend).-

De niet gekoafen candidaten waren:
uu.

bekend) J
üen
RÖ'JMiMS vrnaaer.e gegevens niet bekend) en
a(|^R5b"ert TAN RSIJNygeb, te Amster^ppB^É^4^25(U bekend),-

'

V -r

ST deae verkiezing wordt ]$$i. fin%ntie«l bele^Lvan de vereniging besproken,-H*t bMi&tjdai er over hev%>pende boekjaar een tekort is, gr " 'f .714,23.-Hoe men dit«4ekort zal
over gesproken.^
inlopen,wordt verder
en motie,aan de Minister n O.K.en w.
Door het congres
.-Deae motie houdt in,d«t| et congres
te verzenden,goedgek
ter beer grote bedragen aan g'
heeft kennis g«Rom«ja
van
de
oorlogsbegroting
schikking worden ges
evens ,dat
n
het oncirculaire
is
verzonden
werd vernomen dat er
de
in
gebruikt
aijnd*
f
udleboeken.derwijs; over de inhoud
zoek spoed
omen,dat met dit o
Dat echter nimme? werd
spoed zal
opt,dat
de
Min
werd betracht.-Het congre
zal nemen.n
ma^ÉÉÉlFien
betrachten met dit onder zo e!
Ben telegram wordt door het congres vermonden aan de
te T s-Gravenha&e,, 18-7- t 3p_ 0 _
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Het houdt in, dat de hartelijke groeten worden overgebracht
aan de leden van de i.U.S. en dat op het congres besproken is
de strijd voor de vrede met grote kracht voort te zetten. Te 18,15 uur wordt het congres voor gesloten verklaard door
Luoa s DS JQWG ( reed s eerder genoemd).-Hij memoreer*, dat nu
Seti "Hoof db es tuur van de O.P.S.J. met loo % was vermeerder^
de activiteit van dit hoofdbestuur zeker ook met 100 % vergroot moest woerden, -

,,
p
|y
) •

Opgemerkt dient te worden, dat het dezerzijds opviel dat de
in dit rapport meergenoemde Freek DRIESSBN met een zekere
onderscheiding tUtavde congre sleden werd behandeld. ] Deaeraijds werd bemerkt, dat uriessen niet alleen het gehele
!
congres bijwoonde, doch ook, zij het op bedekte wijze, de —s
touwtjes in handen hield. i
Tot op het laatste moraent was hij in de zaal, waar het con\s werd gehouden, aanwezig. -Hij liet vooral zijn belangi
stelling gelden bij het opruimen van de pa jspera ssen, welke
l
op de bestuurstafel lagen verspreid. Het congres had een zeer rustig verloop.-

Tevens veraonden aan: H. G. te Amsterdam.
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Ho.i 99973
VAS HB? OP 22,2^ ;f© 24 DBGESGBER
üü AMS 2EBDA« ÖBBOPDI^ $WIBi$ OQSSBES 'VAI DE
OHGANISAOT

fsr inleiding van hst congres, werd, op 22*12*1950 in "Bellevasw (800 zitplaataen) eeni3|e«!tevond georganiseerd, voor ieder
toegankelijk tegsn betaling V*R / Ö.5»C|» Aanwezig waren öa* 2100
voor hst ©vergrote ssei jeugdig» psrs&osn.
De bijsenkejsst werd geopend, door de landelijk veorzitter
van, de 0,P»S«J», Imoaa de JOHGf gste* t?*6,1926 te Amsterdam»
wonende aldaar* Hij merkte o*», op, dat 4e Amerikanen In Korea
een beslissende nederlaag lijden. W,~J)ttitaland wordt herbewapend*
Deaelfde eoldaten» offioieren en andere na^i'a, dit duizenden
«m duizenden hebbes vermoord, trekk«n thans tegamen met de
3mn naifons weer aan.
Will»ji DSIBSfBH, «eH. 22*10,1915 te '«MJravenaage,
permanent verblijf houdende te Praag' sprak als vertegenwoordiger
van de t.U.S,,bij w«lke internationals organisatie de O.P.S.J. ia
aangesloten* Hij wekte op ge«a»6inlij)t t» strijden voor de vrede.
•

Als onderdeel van net feestprograrosa werd een taneelschets
opgevoerd getilwld: Vfta vmn Hagsn mo«t vrij11» Ds rftLXqlt iii^^in
werdsn verveld door la 'militair uniform gskleds »pjrisrs„ Dè^ inhoud waa kennelijk bedoeld om ds Krijgsraad In een bespottelijk
daglicht te stelles. Hst stokje oogstte vsel succes»
Na afwerking van het programma was er gelegenheid tot dansen.
Het eigenlijke oongres (23 en 24.12,1950), werd gehouden in
een der «alen van het gebouw "Be Zuidpool".
Na opening van de eerste zitting werd het oongres toegesproken door eerdergenoemde De Jong. Yolgens hem trachten de A&sï'ikaanse leiders elke dag hun oorlogsvoorbereidingen uit te breiden.
Door het optreden van China is de opzet van Amerika om Mandejoerije
te beaettsn verijdeld. Dichter bij ons ligt West~Duitsland« Zij
die ds moord van 15 millioen mensen op hun geweten hebben worden
thans opnieuw bewapend met hét doel Rusland te vernietigen. In W.Duitslandontwikkelt aich een nieuw Korea, echter groter en gevaarlijker. De Nazi's sullen komen ts staan naast onze Nederlandse jongeas. Het ai^n echter uitsluitend Amerikaanse belangen dis wij in
W.-Duitsland mosten verdedigen. Grotere öorlogsuitgavsn zijn sen
ge.volg van dit alles. Gsld vsor hst onderwijs blijft sr niet pssr
over. Hst is gebleken dat onze acties suaess hebben.^ aldus spreker.
Bit blijkt wel mit ds circulaire van de Hinister van 0„K» f% W,.
Ijisrin wordt gevraagd of er in de sohoolbosksn wel voldosnii aandacht wordt bestssd aaa ds eenhsidagsdacatt f A de gelijkhsl^ voor
iedereen. Het is aan gas aor# te dragen dat dit onderzoek a^et in
bet vergsetbósk geraakt en dat het resultaat openbaar wordt, gemaakt.
"
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-Uit het besprokens-
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Uit het besprokene op dit congres, ipipfji de volgende gjpy
zonderheden naar voren*
'
Het ledental van de O.P.S.J, en de oplage van het o
"Studie en Strijd" ssou s|nds het 1e «<sng**£ (2 ^aar
verdrievoudigd . Ge tallen werden niet genoejad. Indien
zou, rekening houdende met het aantml in begia 1949 1
•thaaar ca, 700bedragen, * . .
Beor 'de organisatie zeuden tot nu toe 15.000 hajadttt|a»niia;-g»3t
zijn : v«r0aiael4 yoor de s,g. Stookholia^isen,
Man is van plan met een "krachtige" delegatie de%l te
aan hef ia Augustus 1951 te Berlijn, te honden
gullen 6 nieuwe afdelingen worden geverad en wel t
ter, Aimheffi, ieeuwardea, ÖiNaaingen, in de Zaanstreek en in
ƒ 714*23.

het afgelopen boek^*** i» «^ *#&. finangiSel tekort van
'
': •
'.
•'•'••
? • '•

Sr ai^n planaea om in Maart 1951 een rondreis te gaan maken
de tftntooaat1»lli^;g W0aderwi4« in dienst van de vrede1', Vijftig
«allen daarbij iiprden bessooht*
leden dienen te worden gezocht ook op ambachts-, ïï.L»QV
iadti»4Jie- ea
werd op nauwere samenwerking met het Ar
Mea mag jïïeïi niet *t» heogw gevoelen t.o.v, A,ïï»J.V.-ers,
Sr dien*? oontact opgenomen te Worden set de scholieren in
oja adda» de herbewapening van dat land te bemoeilijken.
De 0,1^8, «T* aoet gezuiverd wo??detn van leden die de geest "vern%
Onder de leden heerst gebrek aan kameraadschap.
Sr beataan plannen een broolmr» uit te geven met w-onze wen"*' Bentf^guête moet worden gehouden onder de afgeetudee
.jeugd met vragen «oal»; "fat wil ^-«itaAtii11, *W«HÉ heb je v
onderwies gej»dw, "tut ip^van dat aÜLea t6fre0h%eio&enB «a
is ^e 'wen* nift ia veip*»tlittg
uit de organisatie zal een werke.osité' wafden gevormd hetwelk
aal bestaan uit oudere leden. Be ©pdracht van dit ooiBi^alsal Bi j n
met voorstellen t» koieen. ter verbetering van het onderwijs (Hader'e inlichtingen werden hieromtrent meg niet'ferkregefi)»
*

i

.

Plannen bestaan om tildes» de Pinksterdagen spör**edöt3e|^de^
1» organiseren
.
Het congrea legde de volgende taken aan de leden opJ
i
•k
?' -

-1. Strijd voor de v^ede op a^Te sohelen.

G E H E IJ!.

1,(Stri3d voor de vrede op alle scholen-.
2. i Strijd tegen de herbewapening vaai W, -Duitsland,
5» «Acties voor de vrijlating van Plet van Staveren en andere vredes—
' ",
4„iAotie9 os bet «frgaan ttSto«die «fc. Strijd" nog Beer in Kirt' aiiddell pust van d» belangstelling te krijgen.
5. jStrlÜ *<?or de eenheid onder de etaderende jeugd* l
6. i'Gebïuifcrasafceavan de resultaten van een te kwaden ebquête on!der de afgestudeerde ;jemgd.
7« Set afvaarti®»a van een grote delegatie naar het ;jeiïgd:?estival

te

!' Pit 30 oa&didaten werd een nieuw hoofdbestuur gekozen bestaande uit*. t3»8,1933 Ajaaterdaffij Aaiaterdam.
BRQTJWl!B?\ al-ter August «Tohann; geb» 29*5*1930 Haarlem? Haarlem,
e^». 1^.2*1934 ^eid«n| Haarleja.
Boelfiü»; gefe» 7*1^928 Amsterdam;

«HÏ

JSBJ N TIïJS,!! M jaesrv \fiti f

Hj.jnanj,\^

Av*| &*b* 23*3-1928
BE ^0f&, &diufOifv ««ft, 30*3*1930

* 27.2*19^7

Df |öfTS, Sat6*t*t'e*»* 28ètO*l93l • . , .
,....DE JONG, Lueas; geb. 17.6.1926 Ameterdam; Am 3 te r dam
^tW' kTrtWft

T3«A*

.

-

'

4.2*19?4 Amaterdaaii
Anna 1üa|,4^| •-T* SASMSEHi g«b, 24.3.1925 Beverwijk} Aas t
^ Fran^t geb* 24,5.1932 Amsterdam; Amsterdam. .
18*7.1933 'ö-öi-avenhagtl Ameterdam,*
van^ geb, 11*6.3.927 Ametetl*»** "
" ^eter Hendrik? geb, 23*g*1929
. 13*8.1931
14.8*1931
* 11,T2,1932
geb. 20*4.1925 Ambt Hsrdanberg;Amsterdam
25.5.1929 Amdtérdamj Amsterdam»
* 12,8*1926
.13*6.1^35 2w»ll«$

MIHISSESÏB VAN
BOTENIASDSB ZAKSH
Ho.:
Oud.:

B

* s-fcravenhage , 15 Januari 19 51

99973
n.a.v. schr. van Amsterdam 99973 z. Co.
O „P. S .J. -congres.
? B R f R O ü W S L IJ K

Illd/h 2

Onder betuiging van mijn erkentelijkheid voor
de gegeven» mij veratrekt bij Uw schrijven no* 4645-7'50 dd. 27 December 1950, moge ik ïï berichten dat de
hierin genoemde Brouwer, Jurken Bultte, Winterink,
Nagel en Hotmans, »eer vermoedelijk identiek zijn
aan:
BEOUWEH, Walter August Johannj 29*5-1930 Haarlems
Haarlem.
BULTJE, Jurjen Willam Frederik; 19.2.1934 ieideni
Haarlem.
WINfEBÏNK, Carolue Johanne» Jaoobus; 12.8.1926 A'damj
Haarlem.
HAOBI, Alfred I*o van derj 30.8.1927 Zei«t| Z*i«t.
Pietemellaj 20.5.1931 E'damjH'daa.

s

HEÏ HOOPD VAN DE DIBHSï
namens desse:

MJr. Noppen
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
A M S T E R D A M.

Bot l t l e
!üu
HÜt
Ho.: B 99973
Oad«: * O.P.S.J.-oongra»
«*_*-•
j.
Illd/a 3

n.a.v. schr. TMrS24.raam 99973 z, Co

Hl*raed* do« Ik ÏÏ - In Ti»rv<md - een beknopt
veralag toeitoaea van bet op 22, 23 «n 24 December
1950 te Amsterdam gehouden 0.P.S.J.-congres.
III.

H.B»
15 Januari 1951

NOTA

UÏÏGÉBÓBCI

VAN: KA.RA

Op 21-1-1951 werden aan SPIL en de-B.I.D. de brieven
CBS/651 en GR/414 (99973) geschreven en op 9- 2aan CLIPPER, SARDINE, ZWART JIN, exPRESSE en REGE ^^e
brieven CAH/5 1/113, CEH/51/062, CDD/51/018, CFH/51/026
en REGE/51/006 (a&len ACD No. 99973), waarbij hun het
verslag van het O.P.S.J. - Congres werd aangeboden,
n. a. v. de nota van H.B. aan KA. RA d. d. 15-1-1951 No.
99973.
19-12-1951, K.

15 Januari

'^t$w^>^

99975
**a

51

GB H£

O .P. S» J. -congres*
heb ik d*
lage een beknopt Tr«r»la« aan te bladen van b» t op
22,25 «a 24 Iï»«««b«r 1950 te Aaaterdaa door d* Or*
ganlaati» van ?rogreealeve Studerende Jeugd(O.P*S,J.)
gehouden oongree.
„ de
^ Hiniater-Preeldent
« , ^
!>_- „ , A
js.

B. de Mintstwp vma
Bjnnenlandee
2.S, de Minl«t»r «ia
Zaken
Z.E. d« Mini a ter van Onderwlje
en Wetenschappen

( i H B f 1001D YAH, BB DISB3Ï

MNISTSHIB f AH
BISHBSLASDSB ZAKKI

B
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15 JmnoArl 1951

n.a.v. schr, van Amsterdam 99973

OnA*t
Bijl. t

z. Go

G S H£ IM

Illd/h 6
«>«• ü ü ««a Wknopt y*r»l»« down
22f 23 «n 24 Ö«o«ab«i> 1950 t

H2Ï HOOFD 7AJI DB DIKHST
d»««l
\C.v.P.
\H HAAG
ROTTERDAM
Utrecht

C.v.P.
Leeuwarden
M.W. N 0 ppen

51

15
n.a.v. achr. van Amsterdam 99973 ».

g s H si»
Q.P.S.J.-oongr»»

Illd/h 5
üc
«KEI b»t Of 22» 25 «n 24 J«o««l>«r 1950
WE"»*
3»0ti« @ 2
III

M.ff. Noppen

I» f

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

j^TAFGEDAAN

neAanwijzingen A C D.

ACD.
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

T

Verbinding : ^
Ho. 4645 - 7 - '50.
Onderwerp : 2de O.P.8.J. congres.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
'Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

3 Januari JL951._

~~ 4 JAN. 1951

e r t r o u w

P

JL

l

J K.

./

Naar werd vernomen v/aren op de demonstratieve feestavond ter gelegenheid van het 2e. 0.P.S.J.-congres op
22 December 1950 in het feestgebouw "Bellevue" te Amsterdam gehouden, ca. tien Indonesiërs aanwezig, waarvan de
volgende bij name bekend zijn :
1 1. Slamat 3UKOTJO, geboren 14-7-1927 te Djokja, bekend.
" 2. ChöVLroen, GAROPEBOKA, geboren 30-3-1924 te Mengala,
bekend.
Ramli KASBÏ, geboren 24-7-1924 te Sulit Aer, bekend.
4. Imam SOEPBTDAH, geboren 30-5-1923 te Banjoewangi,
bekend.
. Voorts was aanwezig een Indo-Arabier met de vermoede ' lijke naam van Sjah BUDAHIN, personalia onbekend, en
drie Indo-Chinezen, die niet bij name bekend zijn.
In het tweede gedeelte van de voorstelling op deze
feestavond werd de bekende Indonesische dans "tarikpiring" opgevoerd in het nummer genaamd :"A.B. C. Meester
Pennewip^in actie, toneelspel in 26 taferelen". De drie
Indonesiërs die aan deze dans deelnamen zijn niet bij
name bekend.
Op de beide congresdagen, welke deze feestavond op
23 en 24 December 1950 volgden, werden geen Aziaten
gesignaleerd. Einde.

V. 3.

NO. 164-7-51.

Uw schrijven Nr. 95671, d.d. 10-1-51,

2 4 JAN.19511

Ond: Bijeenkomst O.P.S..J.

ACD|

V E R T R O U W E LIJ K.
25 Januari

1951.

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het volgende medegedeeld.
Acht van de in het schrijven genoemde personen zijn bekend
en reeds eerder aan Uw Dienst doorgegeven. Dit zijn:
iS. Cornelie de H A A S, geb. 8-8-35 te Amsterdam.
' 2e. J°fran Alfred G R O E N 1 N K . geb. 30-8-34 te Asd. «s
1 3e. fflonique F R I D M A N, geb. 84-6-36 te Parijs.
KI 4e NJ Rudi M U L D E R , geb'. 9-10-28 te Hilversum.
Huibert Z E G E L I N Q . geb. 13-6-35 te Zwolle.
6e Jaoob van B K R G E N, geb. 7-2-36 'te Amsterdam.
Albert D I J S T E L B E R G E, geb. 28-8-33 Haarlem en
§§. Willem Hendrik A U G E P g, geb. 26-6-35 te Amsterdam.
Van de overige in het schrijven genoemden, konden 21 personen worden geïdentificeerd. Hiervan zullen U informatiekaarten worden toegezonden
De andere in het schrijven genoemde personen konden niet
worden geïdentificeerd.

Ivvs\.

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

O«AFGEDAAN
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Dat..: &ï« V *

Par.:

Intern/ aanwijzingen A C D.

Dat:

A C D.

Aa/tekeningen (Nummeren s.v.p.!):

r/

1 336JO -'50
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Gemeentepolitie Maartensdijk (U.)
MAARTENSDIJK
TELEFOON NO. 205
KENGETAL K 3401

No.
ANTWOORD OP BRIEF VAN,

ONDERWERP: 0«P.S*J.kamp op 3 en 4 Maart 1951
te Hollandsche •öading(GemJMaartensdi jk) .

(U.)

13

195L

VERZOEKE BELEEFD m EENZËLFDEN BRIEF
SLECHTS EEN ONDERWERP TE BEHANDELEN
EN RtrUKANTypQRDiNG DATUM EN NUMMER
VAN Dit SCHRIJVEN AAN TE~HALEN.

UMR1 JUS!

BIJL.

VERTHOÜWELIJK.
Hierdoor heb ik de eer U te berichten,
dat gedurende het weekeinde 3 en 4 Maart 1951 door de O.P,S,J.
een kamp is belegd geweest waaraan 32 personen hebben deelgenomen .
Voor het merendeel waren het jeugdige deelnemers.
'Het kamp stond onder leiding van Loet Harmsen, geboren te
Amsterdam, 15 Mei 1923,wcnende te Amsterdam, Ie Atjehstraat 146
en Bep Knoop, geboren te Amsterdam, 2» Augustus 1929, wonende
te Amsterdam, Kleine Wit te nburg er straat, No. onbekend.
In hoofdzaak is de avond met amusement doorgebracht. Enkele
jeugdproblemen werden besproken.
Op 4 Ifeart 1951 zijn verschillende wandelingen gemaakt,terwijl verschillende spelen werden beoefend. Daarnaast is ook regelmatig van gedachten gewisseld.
Het geheel had een rustig verloop.
Onder*taand gelieve U de personalia van de overige deelnemers aan te treffen.
De Inspecteur-Corpschef van Politie,
H.Klaassen.

Aan
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68
te
1 s - Gr a v e n h a g e

geboorteplaats en-datum ,

Naam en voornamen.
iKT IER.

BAAK.
HOIXAND1R.1

J.
1

~ Karel.
W.C.J.

Amsterdam
n

w

bero«Jf.

woonplaats.

3- 4-1931 Schol i er, A «dam, 2 e C o st erpark-

24- • 6-1933
l- •12-1934

11
Piet K.
3EAAÏ1.
4- 3-1932
n
Joop
16- 7-1934
BÜGEL. * w
HEIJMEMAN! — ,Helen
22- 4-1933
H
8-11-1929
HEMERT . van t -fAndre
W
Annie
9- 5-1930
BÜIP »n
28- 2-1932
Ben
w
WIERSBMA.'""
Gre
21- 5-1931
n
19- 7 1934
JANSEN " —
Frans
m
SAHLEMEIJER! Anna
14- 5-1931
H
7- 7-1934
MICHIELSENI Lena
W
MIENHUÜS '— Hilma
11-12-1935
S- 1-1930
YERSOM • — Jo seph Rotfferdam
VRIES de » K ' Hans
Maastricht 21- 3-1936
WITH
tGerrit
Maastricht 13-11-1932
7- 5-1937
00 IE VAAR," - Hans
Amsterdam
n
BOUMA
;Kees
8- 7-1929

straat 60 II;

Scholier
**

" Mlhelminastr .7;
*» Ie v.d .Helststr.178
II
**
H'sum.Vinkenstraat 37;
"
A.dam.Ter borg straat ?
"
"
Argonautenstr, 11; '
"
*
van Halsstraat 87;
Kant,bedw
Zand straat b;
Scholier"
Overtoom 195;
^
*
M
Zecherstr. 11;
* 's^r.hage Alb.Guijpstr 300;
A,dam Jac.v.^ennepstr.83;
n
m
Amstelkade 45;
8
m
Waterlooplein 18;
t*
n
Kl.Kattenburg-rstr 2i
m
n
Hoogte i^adijk 8;
iSfcödent «
Ceintuurbaan 410;
Keizersgracht 684;
Scholier*
Kant .bed«J
mn.fiaeri.pstr.84.
POLAK

TSRTBOTJVfKLIJg*

Naam en voornamen. Geboorteplaats en -datum. Beroep. Woonplaats en adres.
Kant .bed.
A.dam. 14-11-1926
POI<AK. Arnold
+ w
5-4-1925
Scholier.
WIJS. de Wim
' A.foortl2- 8-1934
GABRIELS, Jan
•*• A.dam 23- 7 -1931
SWART, Dick
"
*
2 - 51-1932
LAlvlMERSE. Hl e
~
"
19- 6 -1935
HUNIA . All
HARREVÊLD. Annie'*den Helder,29 -3-1932
WEES van Bep 4"*" A.dam
5- l .1931
Smid
VÜLCKEN.
Theo i— "
11- 2 -1935
Scholier
EEIJNHOLDT Jennie^-"
15- 8-1933
n
SCHUT. Bert t —
Haarlem 26-9 -1934

A.dam. Amstel 76;
H'sum.Gi jsbrecht v Amstel str45C
A.dam BW .Keizersgracht 35;
A.dam ^erkstraat 108;
Leidsedwarsstr. 18;
Bouwstraat 23;
Kanaalstraat 14;
Ie Atjefestraat 45;
Javas-oraat 49;
«R
Transvaalstraat 18;
Wijttenbachstraat 34.

Nóg opgemerkt moge worden, dat zeer waarschijnlijk kleine onvolledig1
heden ii$ bovenstaande opgave zullen schuil en, v er oor zaakt door het
in enkele gevallen onvoldoend-duidelijke handschrift.
Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat verschillende geboorteplaatsen niet geheel juist zijn.

. M . a . v . schr. van I,aar te na d i 3 k 10^^01 z . ü o .

MJHISHHIB VA5
BINNBHLAHDSS 2AKB5

's-Gravenhage, 10 April 1951

N

HO.:B105501
Ond.; 0.P.S.J.-weekend.

HlP/h 3

S&&/1 B R T R O ïï W E L IJ K
/•v

\

Naar mi3 werd bericht zou op 5 «n 4 Maart j,l.
te Hollandse Rading een 0.P.S*J.-weekend zijn gehouden, waaraan o.a* de volgende te Uwent wonende personen souden hebben deelgenomen.
John J* WQIiDlR,Amsterdam 3.4.1931,scholier, 2e Oosterparkstraat 60-11
Karel BAAK.Amsterdam 24«6.1933,scholier,Wilhelminastraat 7
W.C.J. den HOLLAN&BB,Amsterdam 1.12.1934»scholier,
1e v.d. Ssistatraat 178-11
Joop BUGEL, Amsterdam 16.7.l934,«oholier,Terborgstraat J
Helen HEIJDEMAN, Amsterdam 22.4.1955,soholier,AX'gonautenstraat 11
Andre van HSMERÏ, Amsterdam 8.11.1929,soholier,van
Hal s straat 87
Annie BUIP,Amsterdam 9*5*1950 kant,bed. Zandatraat 3
Ben BLANK, Amsterdam 28.2*1952,scholier,Overtoom 195
are WIER3EMA, 21.5*1931,scholier,Zeoherstraat 11
Anna SARLEMEIJER, Amsterdam I4.5*195l»soholier,jao.
van Lennepstraat 85
Lena MIOHIELSBH, Amsterdam 7.7.l934»soholier,Amstelkade
45
Hilma MIEHHUIS, Amsterdam 11,12.1935,Waterlooplein 18
Joseph TERSOM, Rotterdam 2,1,1950,scholier,k;l* Kattenburgerstraat 26
Hans de VRIES,Maastricht 21.3*1936,scholier Hoogte
Eadijk 8
Gerrit WITH, laastrioht 13.11.1952,student,Ceintuurbaan
410
Hans 00IIYAAR,Amsterdam 7.i»1957,soholier, Keizersgracht
634
Kees BOUMA,Amsterdam 8.7*1929,kant.bed. van Baerleatraat 34
POMK.Arnold^aterdam^U.ll.lggfjkant.bed. Amstel 76 ^ A
Jan (JABRIELS,Amersfoort 12,8» 1334,soholier,Keizersgracht

""" "

55

Dick SWART,Amsterdam 23*7*1931,scholier,Kerkstraat 108
Rifl LAMMER3E,Amsterdam 2.5.1932,scholier,Leidaedwars*straat 18
Aan de Eter
Hoofdoommisaaris van Politie
te
AMSSBRSAM.

-2-

Ali HUNIA,Amsterdam 19.6.1935,scholier.Bouwatraat 22
Anale HAAEBYBU), den Helder 29.3.19 32, se holler, Kanaal-

straat U
Bep van WEES,Amaterdam 5.1,1931,«oaoller, 1e Atjeh-

straat 45
Theo VOLCKEH,Amsterdam 11»2.1935»emid, Javastraat 49
Jennie BEI JNHOLDf, Amsterdam I3*8.1933»soholler,ïran0vaal
straat 18
Bert,SCHJT,Haarlsm 26.9.1934,Boholiar,Wijttenbaohstraat 34*
Opvallend 10 dat geen van hen In mijn administratie voorkomt.
Ik moge U verdoeken mij te willen doen beriohten of genoemden Inderdaad lid zijn van de O.P.S.J..
In bevestigend geval word Ik gaarne door middel van
informatiekaarten In kennis gesteld met hun volledig*
personalia en politieke antecedenten,
HEf HOOFD YAN DE DIENST
namens deset

.a.v. sciir. van Haartensdijk 105301 z . G o .
n.c

XVSIStSBIR TAS

's-Gravenhage, 10 April 1951

BIHNE1JLAHDSB ZAESH

:
Ond,:

B

105301
Rappel
j tejJ*£.L
O *?,S.J. Hjwekend Antwoord :

loltfj

V S S T R 0 ü WE
Illp/ii 3

IJ K

Ik moge ü vorsoeken raij in kennis te willen doen
Hen toet de volledige personalia en politieke anteenten van Piet K. GSAAF, geb, 4.5.1932 Ameterdam,
wonende Vinkenetraat 37 en Wim de WIJS, geb. 5-4.1923
Amsterdam, G losbreekt van Ametelstraat 4 50, beiden te
Uwent.
Betrokkenen namen deel aan een op 3 en 4 Maart
j.l. te Hollandse Rading gehouden O.P.S.J.-weekend.

Aan de Beer
Commiesaria van Politie
te
H I L V E E S ' U M .

HET 100FÖ TAS DE DIEHSï
namens deze:

y
J, G,

n .a.v. sonr. van .La-rtensdijk 105301 z. Oo

MINIÖ:ÜEEIE TAN
ZAKBS
o.i
Ond.j

Ontv.

w:JjfcSE»»utf*«*» 10 April 1991

B 105301
,
Antwoord
0.P.S.J.-weekend

y E H T R O ïï W B £ JJ K

Illp.h 3

Ik moge U rer«o«k*n mij in kennis te willen doen
tellen met de volledig» personalia en politieke antecedenten van Fran» JAllSBS, geb, 19.7.1934 te Amsterdaa
wonende Alb,Cu.ypstr«t«,t ^)0, alhier*
Betrokkene nam deel aan een op 3 en 4 Maart
te Hollandse Bading gehouden O «P. S. J. -«eekend.
Pcliti.

H A y B H H A & a*

Verb.12.

12 April 1951.
'LO^^OSX
n -van
l HM, !• J J

Weder aangeboden onder mededeling, 'dat do!
Frans JAiTSÏÏÏÏ, geboren 19 Juli 1934 te Amsterdam,
in hè t "Be v oïltï ng sr e g i s t e r te 's-Gravenhage niet voorkomt en dat de Albert Cuypstraat in deae gemeente onbeis. (einde)
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E.
Betreft: Piet K. GRAAF, geboren 4--3-1932 te Amsterdam, en
Wim DE WTJS, geboren 3-4-1923 te Amsterdam, beiden
wonende te Hilversum, respectievelijk
Antwoord op: Schrijven d.d. 10-4-1951, Ho, 105301.—^

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven, bericht
de Inlichtingen Dienst te Hilversum, dat de namen van betrokkenen in het bevolkingsregister der gemeente Hilversum
niet voorkomen en ook uit andere hoofde is niet gebleken,
dat -?ij alhier woonachtig zijn geweest» Het adres Vinkenstraet Wo. 37 bestaat in de^e gemeente niet en op het adres
Gijsbreoht van Am&telstraat Ho. 450 is nimmer een zekere
DS WIJS woonachtig geweest.
Hilver^ura, l? April
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»s~Gravenna«e, 24 April 1951
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Onder verwtjising naar mijn schrijven no.105301, cWU
10-4-1951, "bericht ik ü, dat aan de lijst van deelnemers aan
het op 3 en 4 Maart j.l, te Hollandse Rading gehouden O.P.S.J.weekend dient te worden toegevoegd Frans JASSEN, geb.19-7-1954
te Amsterdam, wonende Albert Ouypstraat 300» te Owemt.
HET HOOFD VAH DE DIENST
namens d est e *
Aam de Heer
SoofdcofflffiissariB van Politie
te
A M S T E R D A M

/

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).
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Gemeentepolitie Maartensdijk (U.)
MAARTENSDIJK (U.)
TELEFOON NO. 205
KENGETAL K 3401

No. /»/
ANTWOORD OP BRIEF VAN.

/ONDERWERP: 6«P»S,J,kamp op 31 Maart en l April 1951

2

April

1951.

VERZOEKE BELEEFD IN EENZELFDEN BRIEF
SLECHTS EEN ONDERWERP TE BEHANDELEN
EN BIJ BEANTWOORDING DATUM EN NUMMER
VAN DIT SCHRIJVEN AAN TE HALEN.

BIJL. 1.
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Typ:W.
VERTROUWELIJK.

- 5 AM1951

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat
gedurende het weekeinde, 51 Maart en l April 1951, in het
kampeeroentrum "De Rading", Aanlegsteeg 112 te Hollandsche
Rading, Gemeente Maartensdijk, door de O.P*S.J. een weekeindkamp is gehouden.
Het grootste gedeelte der deelnemers was tevoren enige
dagen in de omgeving van Putten in een kamp gelogeerd geweest.
Het doel van dat kamp is ter plaatse niet bekend geworden.
De deelnemers waren allen studenten en scholier en.
Het weekeind e-kamp ter plaatse had geen directe politieke strekking.
De ^aterdagavond werd gevuld met een "bont programma",
dat geheel door de deelnemers werd verzorgd.
Uiteraard ontorak daarin de politiek niet, althans wag
uit het opgevoerde, dat op een niet hoog cultureel peil
stond, op te maken, dat de deelnemers communistisch georiënteerd waren.
Het kamp had een rumoerig verloop, wat gezien de leeftijd der deelnemers, niet te verwonderen was.
Een goede leiding ontbrak ten enenmale.
Het lag in de bedoeling, dat de deelnemers zich Zondagmorgen naar Loosdreeht zouden begeven, teneinde aldaar
te kunnen roeien. Door de slechte weersomstandigheden kon
één en ander echter niet doorgaan.
In plaats daarvan werden enige spelen binnenshuis beoefend .
Reeds vroeg in de middag vertrokken de eerste deelnemers weer naar huis.
Het geheel was te beschouwen als ontspanning vcor de
jeugd gedurende de Paasvacantie.
net kamp stond Öixler leiding van G er Harmsen, geboren
te Amsterdam, 15 M ei 19S5, fabrieksarbeider, wonende te
Amsterdam, Ie At jehstrlStf 41 en A, Harmsen,oud 24 jaar,
eveneens wonende te Amsterdam,Ie Atjehstraat 41.
De namen der deelnemers gelieve U als bijlage hierbij
aan te treffen.
De Inspecteur-Corpsohef van Politie,
H.Elaassen.
A a n
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
J avastraat
68
te
..« -

a Y. e n h a a e

v, 15

7er trouwe li j k
3*4.19.51

r

ïe uwer informatie bericht ik U het volgendei
Door Mej. O» de foyag, optredende namens het maandblad
"Studie én Strijd", uitgave van de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd (mantelorganisatie C.P.S".',
ïïw.Keizersgracht 6 te Amsterdam, werd verzocht een
culturele landdag te mogen organiseren in deze gemeente
Fa mondelinge em schriftelijke oproep tot het vey*strekken van inlichtingen, is M©j*0.*de Jong niet verschenen. Blijkens onderzoek bleek betrokkene niet woonachtig te zijn aan genoemd adres.
. Einde.
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Hiermede moge ik U beriohten» dat gedurende
het weekend 51 Haart - 1 April 1951 in het karapeercentrum "De Badingnv Aanlegateag 112 te Hollandse
Rading» gemeente Haartensdijk, door de 0*P*S*J* een
weekendkamp is gehouden* Het geheel waa te beaohouwen als ontspanning voor de Jeugdige deelnemers gedurende de Paasvacantie,
Bet kamp stond onder leiding van de U bekende
G.J. HARSEEN (15.5.1922 Amsterdam) en zijn eohtgenote Annie van der LU G T (24.5*1925 Beverwijk).
In de bijlage gelieve U «en opgave aan te treffen van de deelnemers aan genoemd kaap, allen wonende te Amsterdam* Ik moge U verzoeken aiJ per volledige ingevaldé:informatiekaarten, voorzien van hogergenoemd referöiitienuaimer, omtrent deze personen te
willen doen inlichten, voor zover dit niet reeds eerder mooht zijn geschied.
HBT HOOFD ?AN DS DIENST
namens dezei

Aan de Ster
HoofdoommlasariB van Politie

te

A M S t B R D A ij.

J. G. Ciabbcadaffi.

Bijlage: 1.

VERTROUWELIJK.

Namen van deelnemers aan het O.P.S.J.kamp te Maartensdijk op Zaterdag,. 31
Maart en Zondag, l April 1951.
Naam -en Voornamen.
MEURS.

^Lonigsmeijer .
SCHOUWMANS .
TOUSANT.

H&MRINGA.

PETERMAN.
WILBEMAN.
RODBNBURG.
KUMJZE.
^BOOMSMA.
BAKKER.
'SïüKLÏ van der
GRAMBERG.
-sBLOM.
BT MESS-B .
ARjEiNTSEN .
RUEHLING.
PLATERINGEN, van
HENCKE.
WAL e van der
SPKIERENBUEG .
BLANK.
KERCKHOVEN.
FLUINIHJ .
URK. van 't
GREVELT.
BOOM.
GOTJE.
FRIEBMAN
ZEGELING.
GRIFFIOEN
ROEL01B.
JONG. de
PIT 'G. van
—AWTHO NISSEN
MULLER, van
KOSTER,
NIJMAN.
RETTSCHINK.
STOKVIS.
GROENINK.
GROENINK.
RIJPMA.
POLAK.
JOHJ. de
HERMANS.
TABAK.
GRAAF *d e
KNORRIHïA.
JONG. de
VISSER.
K3DRLAER.
BOR. van de
KUIJPER.

Leeftijd.

Sonja
Güiny
Br ent j e
Corrie
Annie
Frits
Alie
Thijs
Jan
Henny
R.1 O63il>«>'\9

L..j!tu«o i»3^
Ria
Ineke
Joop
Herm.
Annie
W.
Gre
Willy
Gerda
A.
Bob
Leo
Frans
Alex
ÏÏv er t
L.
Monique
Hui b
D.
A.
L.
A.
J.

Frans
Cl.

H.

Menny
Kees
Rob
fred
Roei
Herman
E.
Beppie
G er rit
Dries
Rosa
Cor
Hans
Jenny
Mar.
Mary

14 jaar
n
t»
n
tt
«
tt
«

14
13
14
15
15
14
17
16
16

20
14
19
18
17
16
16
18
15
15
22
19
14
14
15
16
14
14
15
15
19
23
16
15
18
17
25
20
19
14
16
16
14
19
15
17
14
19
19
16
16
15
14

n
n

n
tt
H
tl

n
n
it
tt
n
tt
tt
«t
tt
tt
tt
ft
n
n»
ti
tt
n
tt
tt
n
tt
tt
n
n
M
tt

n
n
n
n
tt
ti
n
n
it
il
tt
n
tt
tt

Woonplaats en adres.
Amsterdam, (4e) Vogelstraat 10;
w
Go ud e nr eg en straat 5;
tt
Hazelaar straat 26;
tt
Brems oraat 55 I;
n
Nigelle straat 26;
n
Nigellestraat 17;
ti
Hibeastraat 9;
w
Govert Flinckstraat ï 305;
n
Kanariestraat SU 5 I;
M
Spechtstraat 8 hs;
A.K.3$anatorium)"Hoog Blaricüm''!^^©»»
idem.
Amsterdam Witte Paard 2 j
» ^**lSKwaag straat 27;
«t
Javastraat 66;
n
Rust enburg er straat 81;
11
Van Hogendorpstraat 191;
«T
van Limburg Stirumstraat 68;
1t
Tugelaweg 88;
n
Suma tra straat 127;
n
Ie Atjehstraat 36;
M
Uiterwaardenstraat 102;
m
Schouwstraat 21;
tt
Brouwersgracht 161 III;
n
Distelweg 53;
tt
Kanarie straat 79;
it
Zilver schor straat 9;
tt
Amstelkade 19;
tl
Pres .Brand t straat 6 hs;
tt
Gaasp straat 46;
it
Zo cher straat 69 ;
n
Kanaalstraat 14;
n
Leidsegracht 117 II;
tt
Diaat straat 16;
n
^dmiralengracht 102;
n
Minahassastraat 48;
H
Schaepmannstraat 45;
n
Marathonweg 48;
n
"*••••^Zwaagstraat 25;
tt
Avehornstraat 50;
«t
Ie J.v.d .Heijdenstraat 124;
«t
idem.
tt
Nieuwe Herengracht 10;
w
Hortusplantsoen 21;
«k
Ie Atjehstra&t 41 hs.;
m
Langoat straat 8hs.;
n
Banka straat 3;
m
Tidorestraat 19;
n
Haarlemmerfc&Wi!) dijk 48 ;
n
Meer hui z enstr aat 18;
ti
Stadionweg 201;
w
Schaepmannstraa^21 ;
m
L. de Colignystrakt 6;
m
Blois van Treslongstraat 40;
HENHIEB,.

~ 2 -

VERTROUWELIJK.

Naam en Voornamen .

maasB.

BERGEN. °va n
y/'VlLÖSCHÜT,
LANDlMikN
SCHOONHOVEN
HAKEN.
HAKEN.
VSLDHÜIJSEN.
COHSELIU3.
BERGEN, van
VINCKEMDLLER.
VINCKEMOLLSR.
BlJOM.
MDEK.
NAARDE.

Hf-HT. van

-"•"•It -/ËNHART
LSCLERAG.
HAAS. de
—AAK.
NIJDAM.
KNkAP.
EELGROM.
PELGRCM.
JSffKISEN
BIEMEN. van
LEEÈZEtttS.
LESGHWATER.
GAZAN.

VRIES, de

Leent j e
Jaap
J.
Wlady

Li sa

Jaantje

Li na

Rosa
Beppie
Chaja
Ina
Wim
Ernst
Jack
Erna
Wijnand
H.
^•elen
Nelleke
Agnes
Henr .

Bep.

Jan
Rosa
Jaap

Joh.

M.
Jannie
Flip
Huib
Ab.
Leni
Theo
Floor
<Alie
Tjierd
Piet
Frans

RICHTERING.
K4MEO.
STIBBE.
PR#ZEGZOWSKI.
Bf""Töi3SR .
AköJMA.
GRDOT. de
GROOT, de
M&ARSOIALKRRWEERJD. .A .
Gina
WEVERS.
Tiny
SCHEP.
Aaf je
BRINKMAN.
Els
LINDE JÏAN.
BOMSARDT. van de Emmy
Dori
GRASSTIK. van
Piet
KOSTER. Pi et
Johanne s
ALBERS.
Benny
SOLSTRA.
Ries
MEIJERING .
Bob
GLLJSTEEN.
Kar
el
KÓRNER.
Puck
PELGRO-^f

Leeftijd
16 jaar
15 w
14 n
14 n
13
14
15
16
15
16
14
16
16
17
16

21
20
19
15
16
17
17
17
15
16
18
17
16
18
15
16
19
17
22
16
21
20
20
16
17
15
16
18
23
22
19
20
18
14
17
21
18

n

H
tt
tt
tl
tl
't
»

m

n
n"
w
H
tl
tl

n
n
tt
tt
tt
n
M

tl
H
11
tt
tt
tt
W

n
tur

m
n
w
n
it
ti
w
tl
w

tt
tt

»
11

H
w
II

Woonplaats

en Adres.

^Amsterdam, Alexacderstraat 5;
M
Groenburgwal 8;
m
Semarang straat 88;
«n
Pi et er Aertz straat 17;
M
Schal burg er straat 32 I;
w
Lekstraat 32;
n
idem.
tt
Boterdiepstraat 32;
tt
Langkat straat 4;
i»
Amsteldijk 104;
n
Volta plein 14;
H
idem.
n
idem.
tt
Fraunhoffstraat 2;
w
Ho nt er straat 14;
M
Sport straat 41;
Ml
idem.
11
Kanaalstraat 14;
W
Gerard Doustraat 200;
Hl
Burmannstraat 18 III;
tt
Daniel Stal per t straat 38;
tl
Kleine Wit tenburg er straat 5 hs;
tt
Kloveniersburgwal 91;
W
idem.
11
Retief straat 16;
"
3e Oost er parkstraat 29;
w
Smit straat 17 III;
tl
Mesdag straat 28 ;
w
Fraunhoffstraat 2;
tl
van Houweningeustraat 77 III;
tt
Kleine Bikker straat 1 II ;
n
Vrolikstraat 495;
tl
Boerhave straat 40;
tt
Amstelkade 26;
tt
Loot straat 10 ;
w
Burmanstraat 21;
it
Zwanenburgwal 15;
M
idem.
Ie Atjehstraat 56.
11
Ie Atjehstraat 20;
«t
Kattenburgerkade 14;
W
Amst el straat 18;
W
Jan Bernardus straat 21;
M
Wav er straat 77;
W
Ie Heimer straat 14;
tt
Sumatrastraat 33;
11
Sumatr a straat 196;
tt
Vrolikstraat 289;
II
Hugo de Groot straat 1;
tl
Aohillesstraat 18;
tl»
Warmo e straat 55;
11
Kloveniersburgwal 91.
11

n.a.v.schr.van Velsen 106717 z. GO
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Oud.: Secretariaat O,P.S.J.
Illd/s 2

Kaar aanleiding TI® Uw schrijven ran 3-4-1951 no.
G 149/1951ffiïg«ik ü berichten? dat de door ïï genoemde M»J.
C.de JONG aeer waarschijnlijk identiek ie aan 01«ra de JOIG,
geb, 25-5-1928 te Parij», «onende te Aaaterda»,
Zij ia lid van het dagelijks bestuur van de O.F.S.J.
Het secretariaat van deze organisatie is gevestigd LKaiseragroefet
61 te Amsterdam.
^x

O

ES? HOOFD VAN BE DIEBST
aa*ens deaes

Aan de Beer
Commissaris van Politie
V E I S E F

J.

unnnro"
op UVA jBEiipjaoag jai^ trey

S[E U3J35[UEJJ '""""N

;'~\p deze Conferentie ,,Cultuur bedreigd" zal besprolk-/worden

„de ernstige situatie, waarin onze cultuur zich bevindt"
Dit onderwerp zal van verschillende kanten belicht worden door deskundige personen en leden van het initiatiefcomité, waarna een uitgebreide gedachtenwisseling mogelijk zal zijn.
Tot slot zullen er enige bekende korte films vertoond worden
o.a. „Middeleeuwse Bouwkunst" van Sibbelee en Haanstra en
„Les deux timides" van René Clair.
De namen van de sprekers worden nog nader bekend gemaakt door middel van
de bulletins (verkrijgbaar door bijgaande kaart ingevuld op te sturen).

Aanvang van de conferentie;
Zaterdagmiddag 3 uur - zaal open half 3
Zaterdagavond 8 uur - zaal open half 8

«JPV

SE'O J s(;

(l,j

era (j ulij 3SHT -j1^

33 cp a^jiinEpv- 'MSdOVX 3Q HOOA
ja^ ur •$*•£ run/ ^/ ïïvpiajvz uapJOM i^z vspnoijaS ajp
ap UEA treücöA/zq 331^ 303

Ondergeteka^k

O

Naam
Adres
Kwaliteit
l*
2*
3*
4*
5*

betuigt zijn/haar instemming met de conferentie
„Cultuur bedreigd"
verzoekt regelmatig toezendirig van de bulletins
stort f........ r.
op postgïro no. 5&?§Ö3' t.n.v. -W. J. v.
Büttinghausen, Amsterdam .
verzoekt om verzorging olnderdak (14/15 Juni)
kan aan
cohferentiedeelnemers onderdak verschaffen"
.
• sÜ
Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is. ,<
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b«ri0ht»n ia h«t Q P, .
«o ^fll**1 •*! «p 1© tót ff 11 *»
voetbal Ttlöén *«n 4» Kptil«l»»n t» Aa«**v$iii

«tjrl^d-I^nddag'» woró*n gtfaoaö«n.
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- «m
*f «lu

j

«ftt f

d*

.resp. Den Haag,Rotterdam, H a arlem'
en Hilversum
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:Haarlem
;
'Hilversum
L. L van Laero

MINISTERIE mi
BIHHSSLANDSE ZASBN
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Amtwooid
törlohtsn lm het 0. P. S.J. -orgaan
«Sfctdi* «m
«m St3r44a* ml of 10 ^ml 1f 51 o| 4
voetbalrel den aan de Kruialaan 1» Uw«nt een
"Staidie «a Strlid-Land4ag" worden gehouden.
Deze landdag, waarvoor een bont programma
van 0po3rtt «&'»|*kf dans- «n voordraohtakunst
Is 0aiD«ngeBteldf aal de afelaiting vormen van
het 0.?,S,JT-vieraaand«nplan,
Ik moge ü verzoeken mi i een verslag van
deae landdag tu willen doen toekoaen.
In het bya onder- gaat mijn belangstelling
uit naar de met het vieraaandenplaa bereikte

HBf HOOfB TAS BS
naiataa dez«:

O
da ïfefcï1

Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie
t*

A m a t e r .4 a .»..

'

**• ^" van

ijaeïe

No.
Uw no. 110351, dd. 1.6.1951.
Onderwerp: Studie en Strijd-Landdag.
Bijlagen: l (in duplo).
DIENSTGEHSIM.

Als antwoord op Uw bovengenoemd schrijven wordt U hierbij
toegezonden het verslag van de op 10 Juni j.l. te Amsterdam
gehouden, door het blad "Studie en strijd" georganiseerde,
Landdag.
De tijdens deze Landdag bekend gemaakte resultaten van het
viermaandenplan staan in het verslag vermeld.
L.3.

No. 1963-7-51.

11 Juni 1951,

Onderwerp:
Openbare Landdag, georganiseerd
door het- blad «studie en Strijd"
van de O.PiS.J.
DIMSTGEHEIM.

VERSLAG van een feestelijke Landdag, georganiseerd door
het blad "Studie en strijd" van de Organisatie van progressieve studerende Jeugd (Q.F.S,J,) en gehouden op.
Zondag 10 Juni 19.51 op de voet ba l terreinen van «Meerboys"
aan de Kruislaan te Amsterdam.
Deze Landdag was vooraf aangekondigd in hét blad "Jeugd" van het
A.N.J,T., het blad "Studie en strijd" van de 0*P.S,J. en het dagblad »De Waarheid".
•Da Landdag, die voor een ieder toegankelijk was tegen betaling
van JO centen entree-geld, werd bijgewoond door plm, 800 personen,
hoofdzakelijk meisjessoholieren en -studenten-en dito jongens.
Een honderdtal ouderen waren op het /terrein -aanwezig. Militairen,
gekleed in uniform, werden niet opgemerkt.
Tan de twee naast elkaar gelegen voetbalvelden was het ene bestemd
voor sport en spel, terwijl op het andere een podium was opgesteld
benevens kraampjes en tenten waren geplaatst voor consumptie, vermakelijkheid en tentoonstelling. Toorts waren luidsprekers op de
terreinen aanwaaig-en waren een groot aantal vlaggen van diverse
nationaliteiten aangebracht. Aan-tenten en tussen palen waren
spandoeken opgehangen met de opschriften: "Beaoekt het Je Wereld
Jeugd Festival in Berlijn», W6 Juli-Jeugd Wedeatrek" en MToor
Trede 'en beter Onderwijs".
Uadat reeds vanaf-10 uur op het sportterrein was gevoetbald en
volleybal was gespeeld, opende te ongeveer 11,15-Tuur een onbekende
jongeman namens de reaactie van het blad «Studie en strijd" de
Landdag met een kort•begroetingswoord. Hij riöp alle aanwezigen
een hartelijk welkom toe en deelde mede, dat deze dag, als afsluiting van-het 4-maandenplan, waardoor enige honderden nieuwe
leden waren gemaakt, een feestdag was voor 4e OPSJ-ers en belangstellenden. Er-zou deze dag veel te genieten zijn van sport, spel
dans, muziek en cabaret en niet te vergeten In de kramen en tenten van vermaak: Speciaal wekte hij op om de tentoonstelling ,
«Onderwijs In dienst van de Trede" te bezoeken* Deze tentoonstellling heeft ook in Praag gestaan en het was de bedoeling om deze
ook In'een gebouw in Amsterdam te organiseren, ©aar de zaalfeutiJF
over het algemeen veel te hoog is, Is dit niet kunnen doorgaan en
'is de tentoonstelling daarom op dit terrein gebracht.
Als verrassing deelde hij mede, dat de voorzitter van de OPSJ,;
Lucas de JQMö (geb. 17.6,1926, bekead) gisteravond is thuis gekomen uit China, waar hij een internationaal congres van studenten heeft bijgewoond. In de loop van d© middag zal deae een kort
woord spreken over zijn reis.
Spreker verklaarde hiermede de Landdag voor geopend.
.
Hierna werd een uitgebreid programma afgewerkt van voetbal, volleybal, hardlopen, springen en estafette.. De .sportnummers wedden
afgewisseld door solo-zaager-s, aeeordeoa-muziek en samenzang*
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Gemeenschappelijk werd o.a, gezongen het OPSJ-lied, hetgeen echter zo
gebrekkig ging, dat de zangleider er zijn misnoegen over uitsprak.
Toorts traden op een OPSJ-balletgroep, die volksdansen uitvoerde en
een cabaretgezelschap, dat het onderwijs, zoals het gegeven wordt in
de V/estelijke en Oostelijke landen, onder de loupe nam. Daaruit moest
blijken, dat in de Oostelijke landen, waar het geld wordt besteed in
dienst van de vrede, het onderwijs op steeds hoger peil komt, terwijl
in de Westelijke landen, waar alleen maar geld is voor bewapening,
het onderwijs in een noodlijdende positie is gekomen.
Verder werd medegedeeld, dat sympathie-betuigingen waren binnengekomen
uit verschillende plaatsen in Nederland/en van geest-verwante organisaties uit andere landen.
Het woord werd gevoerd door:
Ie Een onbekende vertegenwoordiger van het A.N.J.Y., die de O.P.S.J.
en "Studie en Strijd" feliciteerde met deze .prachtige landdag. Hij
r
ze}, dat het A.N.J".V. zich verheugt over de gestadige groei van de
(
O.P.S.J. en haar blad. Hij sprak de hoop uit, dat organisatie en
blad zich ten volle zullen blijven geven in de strijd voor een goede
toekomst van de jeugd en voor de vrede. De aanvallen van de reactie
op de arbeiderswereld worden steeds heviger hetgeen o.a. blijkt uit
de bestrijding van "onze" organisaties en de verscherpte passenoontrole
van.degenen, die naar de Oostelijke landen reizen.

2e_ Anna van der LUGT e.v. Harmsen (geb. 24*3,l?2j?, bekend), hoofdrejiactrice van "Studie en strijd". Zij .dealde mede, dat door het viermaandenplan de volgende .resultaten waren bereikt: er zijn
leden in de kring van de O.P.S.J. en "Studie en Strijd" opgenomen.
zijn er naast de 12 bestaande afdelingen van de organisatie
12 nieuwe afdelingen gevormd en zijn er nog 10 in voorbereiding,
gezien het feit, dat 4 jaar geleden de O.P.S.J. werd opgericht,
noemde zij de groei.van de organisatie geweldig. Zij .wekte alle
leden op tot intensieve activiteit. De strijd voor de vrede en beter
onderwijs gaat voort en mag niet verflauwen. Wij mogen niet rusten
voordat de ^ grote mogendheden een vredespact gesloten hebben. Ook
in het belang van het onderwijs is nog veel te doen. Het moet maar
eens gezegd worden (of mag dat soms niet?), dat er op onderwijsgebied nog vreselijke toestanden heersen. Sr is b.v. in Amsterdam
een school -en misschien zijn er nog wel meer- waar nog leerboekjes
uit het begin van de vorige eeuw worden gebruikt. Op de subsidies
voor het onderwijs wordt bezuinigd en scholen worden er niet gebouwd
Er is blijkbaar geen geld voor het feat^op hoger plan brengen van het
onderwijs, men besteedt het geld liever voor de bewapening. Men heeft
ook liever, dat men hier niet weet, dat in de sovjet-ünie grote bedragen worden uitgetrokken voor het onderwijs en dat daar de scholen
als paddenstoelen verrijzen. In dit land van de vrijheid en de vrede
wordt alles gedaan voor de jeugd. Ook op sportgebied, want nergens
tertoereld zijn er aoveel sportvelden en -parken als daar. Er zijn
veel mensen, die vanmorgen naar de lucht hebben gekeken in de hoop*,
dat het zou gaan regenen, waardoor onze landdag had kunnen mislukken, maar zi-j hebben hun zin niet gekregen, want we kunnen gerust
zeggen, dat onze landdag schitterend geslaagd is.
\s de JONG (geb. 17.6.1926, beken
over zijn reis en verblijf in China, waar hij een internationale
bijeenkomst bijwoonde van studenten.
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Hij zei, dat hij in het enorm grote China veel gezien had en daar
met veel mensen had gesproken. Men had hem verteld, dat onder het
huidige regiem alles wat mogelijk is gedaan wordt voor de armeiders en voor de jeugd. Overal had hij dezelfde stemming waargenomen, een stemming die ook in Rusland heerst, n.l, dat iedereen
strijdt voor de welvaart en de vrede. Met vaste schreden worden
de slechte toestanden, die doelbewust door de vroegere regering
zijn gemaakt, verbeterd; jong en oud, maar vooral de jeugd werkt
hard aan de opbouw van het land. Op het studenten-congres heeft
spreker geestverwante jongeren ontmoet uit alle delen van de wereld, het was daar één machtige eenheid, die blijk gaf van een
niet te doven strijdlust en van de wil om verenigd met jongeren
uit de gehele wereld te strijden voor een betere toekomst van de
jeugd en voor het bevorderen van de vrede. Uiteraard is op dit
congres gesproken over de studie-mogelijkheden in de verschillende landen. Daarbij is wel duidelijk gebleken, dat de landen,
die zo hard schreeuwen over vrede, maar tegelijkertijd zich tot
het uiterste inspannen voor de bewapening, niets over hebben voor
verbetering van het onderwijs, terwijl in landen als China en de
Sovjet-Unie, waar werkelijk vrede en vrijheid is voor iedereen,
kosten noch moeite worden gespaard in het belang van het onderwijs en de sportbeoefening van de jeugd. Die scholen, die hij in
China gezien heeft,aijn daar een voorbeeld van: nieuwe gebouwen
en nieuwe leermiddelen en wat belangrijk* ^leerkracht en, die
doordrongen zijn van de leer van het communisme. Spreker hoopte
vurig, dat ook weldra in ons land de toestand zodanig veranderd
zal aijn, dat de muffe geest van het kapitalisme weg is en de arbeiders en de arbeiders-jeugd, studerend of werkend, zullen kunnen leven in. een maatschappij, waarvoor zij thans nog met alle
krachten moeten strijden.
gevoerd, hetgeen bestond uit gesprekken tussen onderwijzers en
leerlingen, een nabootsing van een jeugd-kamp e.d. Een en ander
ging erg stuntelig, waarvoor reeds vóór de opvoering, evenals
vóór het optreden van het eabaret-gezelschap, aan de toeschouwers clementie werd gevraagd.
Vorengenoemde tentoonstelling bestond uit een verzameling van
foto's en tekeningen, alsmede leerboekjes uit verschillende landen, waardoor een vergelijking werd gemaakt tussen het Oosten en
het Westen, waarbij eerstbedoelde landen ver uitstaken boven de
andere.
Verder werd in een tent een (technisch slechte) film vertoond
betreffende kampleven, sport en spel van de Q.P.S.J. Vanaf het
podium werd voor de microfoon bekend gemaakt, dat 600 bezoekers
in de filmtent waren geweest ©n dat de totale opbrengst van de
daar gehouden collecte was Fl. 9,—, hetgeen een zeer laag bedrag werd genoemd.
Te ongeveer 17.30 uur was de Landdag geëindigd. Er deden zich
geen bijzonderheden voor. Bij de bezoekers was slechts een matige interesse waar te nemen. De uitvoering van het programma
was rommelig. Vaak klonk de stem van de sportleider door de luidspreker op het sportterrein dwars door de stem van een microfoonzanger op het andere veld. Een en ander maakte de indruk van een
i haastig in elkaar gezet feest, -niettegenstaande bij de opening
jraas gezegd, dat veel zorg was besteed aan de voorbereiding ervan,

\s slotnummer van de Landdag w©rd e

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

AFGEDAAN

y&

/
^"
!<•
Afd./Sect.:

....a

:^"

Par.

Dat.:

Interne aanwijzingen A C D.

ACD.tj('

Dat.:?M j | = " ^

Aar/ekeningen (Nummeren s.v.p,!):
.77T...

'->

O

S

35630 -'50

Par.

: 125,

' BStlön, 4 Juli 1951

Ho,

: 334/*5Z, B I E K S ' T .S B H E g- M «

Onderwerp

i O «P.S* J. «kamp te ZïfOLLMKE^SPEL. -

Antwoord ©j

: uw söhri;Jvem
*+**>
NIET O.K.

^•JÜÜT951

ACÖ/JJV
DAT:
PAR:

ö

In antwoord ©p Uw boven Aangehaald öels-ijven betref
fende een 0p 26 en S7 Mei 195.1' te 2 w © i i e r k e T
p e l gek©M«a ©^«S^J.^kamp, feefe ik de eer U te be^
J, ma ae,t d®em instellem van een oniepz©ek
Is, dat 3» da gemeeate ZWQLLMïEBRiSI'BI, een
im
deze wel
aeer beperkte oaavaag zijn geweest,1 aangezien Merfam
©>3a. personeel in die gemeente niets is gebleken,
E. i

tO

Ontv. bew:
MIHISIERIE VAN
BINNBNLAHDSE ZAZES
BX

Ond.:

Rappol

:

UIT6EBOËKT1
«HJrarenhage, 16 Juni 1951

111550

0,P.S*J.-kamp te
Zwollerkerspel
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Illd/h 3

Volgens een bericht in "Be Waarheid" dd. 30.5.1951 werd
Op 26 en 27 Mei 1951 te Zwollerkerspel «>r-n 0.P.S.J.-kamp gehouden, waaraan door afdelingen van de O.P.S.J. uit het Hoorden (vermoedelijk Groningen en Leeuwarden) en het Oosten van
ons land werd deelgenomen»
Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten wat U
omtrent dit kamp bekend ia geworden. Haast hetgeen werd besproken, gaat mijn belangstelling in het byaonder uit naar de na*
men en adressen der deelnemer!
de Heer
Dietriotsoomiaandant
der Rijkspolitie
te
Zwolle.
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S 0 * t BX 111350
Oud.:

16 Juni 1951
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O.P.5.J
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Illd/h 3

Mede onder verwijzing naar mijn schrijven dd. \5 Januari

o

•i x
Volgens "De Waarheid" van 30 Mei 1951 werd op
26 en 27 Ma i 1951 te Swollerk&rapel een O.P.S.J.kamp gehouden, waaraan door afdelingen van de O .P.
S. J, uit het Hoorden en net Oosten van ono land
werd deelgenomen*

Tijdens dit kamp werd o .m* bekend gemaakt,
dat thans te üwent definitief een afdeling van
voornoemde organisatie ia opgerioht*
Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen
stellen met de volledige personalia &n politieke
antecedenten van de bestuursleden, alome de met de
verder van belang zijnde gegevene betreffende de se
nieuwe afdeling*

o

BET 900FB VAS DE DIENS5
namens deze:

Aan de Heer
aoofdeommisaaria van Gemeentepolitie
te

Q y o n i n

e a«

J. G. Crabbe^dam

K

VERTROUWELIJK:

Verbinding: No.12
Doss.153/21
Onderwerp: O.P.S.J.

13 Juni 1951.

3
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Datum ontvangst bericht:

Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:—^
Medewerkende instanties:—Ondernomen actie:
B.O.S. van 4 Juni 1951
No.110351 M.v.B.3.

_ƒ bedroeg

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt
het volgende medegedeeld:
De landdag "Studie en Strijd" werd gehouden op het
terrein van S.V.V.K. "De Meerboys" aan de Zruislaan te
!
Amsterdam. In gebruik waren twee voetbalvelden. Op het
j
ene veld waren banen uitgezet voor athletiek wedstrijden.
Op het andere veld was een primitief podium opgericht,
versierd met vlaggen van landen achter het Ijzeren Gordijn. De vlag van Joego-Slavië ontbrak. De ereplaats onder de vlaggen werd ingenomen door de Nederlandse driekleur. Op het podium was tevens een geluidsinstallatie
aanwezig. Hondom het tweede terrein waren bovendien tenten opgezet voor verscnillende doeleinden, n.l. verkoop
van brochures en kranten van de O.P.S.J., boekwerker van
de Uitgeverij "Pegasus" en tenten voor enkele spelen.
In de consumptietent was een inrichting opgebouwd
voor het geven van filmvoorstellingen met korte journaals
uit het leven van de bevolking 'achter het "Ijzeren Gordijn",
Tevens was er in de consumptietent een primitieve tentoonstelling ingericht met fotomateriaal en leuzen tegen het
"antieke" en tegen het Amerikaanse oorlogsonderwijs.
De landdag begon om 10.00 uur en eindigde om 16.00
uur.
Het openings- zowel als het slotwoord werd gesproken
door:
Luoas DE JONG, geboren te Amsterdam 17 Juni 1926
(bekend)^die in opdracht van de O.P.S.J. de executieve
zitting der l.U.S. in Peking bijwoonde en die op 9 Juni
1951 vandaar terugkeerde.
Lucas DE JONG sprak zowel in zijn openings- als in
zijn slotwoord over de Nederlandse regering, die volgens
hem alles besteedt aan oorlogsuitgave^en voor verbetering
van het onderwijs geen gelden ter beschikking kan stellen.
Over zijn verblijf in Peking heeft hij nog even gesproken.
Hij had aldaar een schat van kennis opgedaan, doch wilde
thans hier niet verder op ingaan. Hierover zou hij later
spreken.
Het aantal bezoekers be4*e*g van de landda^/plm. 750
jongens en meisjes van leeftijden variërend tussen 14 en
25 jaar. De meesten waren afkous tig uit Amsterdam. Uit
Rotterdam was eveneens een delegatie aanwezig.
Luoas DE JONG liet in een persoonlijk onderhoud
-uitkomen-

—2—

J

uitkomen, dat ook eendelegatie uit 's-Gravenhage aanwezig
zou zijn, groot zeven personen, maar deze was niet opgekomen. Tevens deelde h£j mede, dat de afdeling van de
O.P.S.J. 's-Gravenhage nog slechts enkele leden telt en
dat binnen korte tijd verwacht mag worden, dat van de zijde
van het Hoofdbestuur van de O.P.S.J. te 's-Gravenhage stappen zullen worden gedaan om te komen tot het leggen van geheel nieuwe contacten.
Uit vorenstaande mededeling valt op te maken, dat de
activiteit van de Haagse Afdeling van de O.P.S.J. vrijwel
nihil is.
Tijdens de balspelen en athletiek wedstrijden werd
nog medegedeeld, dat de winnaars van de verschillende onderdelen bij wijze van beloning een gratis verblijf zouden
ontvangen voor het Derde Jeugdfestival, dat van 5 - 1 9
Augustus a.s. te Berlijn wordt gehouden.
Wie de prijswinnaars waren is vooralsnog niet kunnen
blijken, (einde)
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In antwoord op uw bovengenoemd schrijve» doe ik U hierbij toekomen de volledige personalia van 22(U bekende ) in Uw schrijven genoemde personen*
Blijkens het Bevolkingsregister te Amsterdam zijn deze personen
genaamd en woonachtig:
Willem Hendrik AIjggfe, geboren te Amsterdam, 26 Juni 1935, wonende
Troïikstraaï 32^<IÏI te Amsterdam ;
Th e o do o r Hendricus van den BERG, geboren te Amsterdam, l Juni 1937,
wonende Kraaipanstraat 31 boven te Amsterdam ;
Jacobus BQffifB, geboren te Amsterdam, 10 Maart 1934» wonende PalembangstraXt l5-1I te Amsterdam ;
arel BQgS, geboren te Mijdrecht, 26 October 1934, wonende Achillesstraat-x!Ï3-II te Amsterdam :
Monique Ja c que line FKEpMAN, geboren te Parijs, 24 Juni 1936, Franse
nationalTteit. wonend-e Pres* Brandstraat 6 huis te Amsterdam ;
OEN,
.obert
___ geboren te Amsterdam, 26 April 1935.» wonende Amstel-:
Icade Tl^lII te Amsterdam
ornelis Albertus HEEKt^BBEGEN, geboren te Amsterdam, 2 November 1936,
onende Zaanstraat
-lll te Amsterdam ;
de JQffG, geboren te Parijs, 23 Maart 1928, wonende Vrolikstraat
^1 te/Amste rdam ;
Gerrit Anthonius KEjxfZER, geboren te Amsterdam, 26 Juli 1931, wonende
'Spaarndammerdi jkö^ huis te Amsterdam ; ~
Jf
ornelis KLMSSj^BOS, geboren te Amsterdam, 4 Januari 1937, wonende
etief straat;^ huis .te Amsterdam
lisabeth Maria EN^AP, geboren te Amsterdam, 4 Februari 1934, wonende
e ine ¥I'tt enbur^e r straat 5-H "te Amsterdam ;
enneke KQEMAE, geboren te Amsterdam, 15 Februari 1936, wonende
Schaepmanstraat 29-11 te Amsterdam ; -^^
Hans ' '^c
•''
geboren te Amsterdam, 13 Februari 1934, wonende Bloijs
van Tr^Iongstraat 4-2-II te Amsterdam

Wladimir Ernst LAjüig^MAN. geboren te ^Amsterdam, 13 Augustus 1936,
wonende Jacob van Lennepkade 238-1 e Amsterdam
Jozephs
B, geboren te Amsterdam, 17 Sebruari 1934, wonende Hugo
e Groot^Tein 5-IH te Amsterdam
Maurice MEJ^fEB, geboren te Amsterdam, 5 Juni 1937, wonende Hugo de
GrootpleLaï 5-III te Amsterdam ;
MKfMarchiena POSJ
geboren te Groningen, 20 October 1938, wonende
Bataviasïïras 54-III te Amsterdam
AdrjLe van
_ LG, geboren te Amsterdam, 4 Maart 1936, wonende TopaassTraat
ïüis te Amsterdam ;
EETTSOHFICK -

Ho, 3442 - 7 - 1951.
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Sudolf Peter Hendrik BgfilSCHNI GK , geboren Te Amsterdam, 23 ''Februari
1929, wonende Zwaetgartfraat 23 huis te Amsterdam-';
\d SARIjjMfjN, ge
£rïnsengraq>ft 24-IJI te Amsterdam ;
lne van der SQHJkJü?, geboren te Rotterdam, 31 Mei 1935» wonende Purmerweg 6^~huï^ t e Amst erdam ;
Lina larissa JAN§Btf-SOHQ JB^OTEN , geboren te Rotterdam, 20 Augustus
1937, wonende Sönalkbupgerstraat 32-111 te Amsterdam ;
In Uw schrijven wordt ook vermeld ÏVGROENINZ, Ie J»v < ,d«Heijdenstraat 124, Het is niet kunnen blijken wie hiermede wordt bedoeld,
aangezien in het Bevolkingsregister voorkomen:
«J^/Johan Alfred GBOE^Mge boren te Amsterdam, 30 Augustus 1934- (ü been
~~
x)"b_ert .Jacobus Q^PMIKK , geboren te Amsterdam, 13 Augustus 1936,
e ideii zión woqjëÊchtig op het adres Ie Jan van der He i j denstraat 124II te Amsterdam,
j
De in Uw schrijven genoemde H*YSENBARD, Sportstraat 41 h te Amsterdam is niet geïdentificeerd kunnen worden^
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Hiermede moge ik U berichten, dat aan het van
28 Juli tot 5 Augustus 1951 te Ommen gehouden O.P.S.J.-gomerkamp o. a, de volgende personen uit Amsterdam hebben deelgenomen*
, Ie Jfv.d.Heydenstraat 124 «r
K. BOBS,
Aafcilleestraat 115 II
PRIEDMAN, M, Pre s. Brands e traat 6h
MAAP» B, Kleine Wittenburgstr. 5 I
de J0SG, O, Trolikstraat 313 II
i, Sehalkburgeratr .111
P OS TEMA, G, Bataviastraat 44
KORTAAH, J, Sehftepfflams traat 29 II •"•"*'
TSEIBASB, H»SpGrtBtmat 41 h
SARTEMIJH, RrSieuwe Prinsengracht 241
MEYERIHK, R,Hu£0 de Groot a traat 5
MEYEEISK, J,
ideai
KTÏÏBH, I, Bl®ls r.Treslongstr.42 I
RITTSCHNICE,M,Zwaagstraat a? &
HEEMSBERGEN,C,2aan3traat 43
HAGEIBOOHH, R, Amstelkade 111 I
v.Praag, A, üopaasstraat 19 h
AHBPS. l, Troli^iratraat 325 III
RE USER, G, Spaarndasstraat 649
v.d.SelMMif, J, Purwerweg 66
LANDMAN, W, Jacob van Lennepkade 238 I
BOESE, r, Palembanga traat 15
KLAZElfBOS, O, Eetiefstraat 39 h
v.d.BERa, ï,Kramop«a8 traat 31 br.
li moge ü rersoe&en «ij in kennis te willen do«a
stellen met de volledige personalia en politieke antecedenten van betrokkenen. Indien daarvoor termen aanwazig »ij[n,
on traag ik teyens gaarne op gelijke wij«e dezelfde gegevens
raa de ouders of opvoeders*
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,ar aanleruing van Uw voormeld schrijven waarin U
een overzicht vraagt van de volgens h.et O'ipisvJU-orgaan
"Studie en Strijd" van Mei 1951 in de tijdvakken van 21 Juli
tot 28 Juli 1951 en van 28 Juli tot 5 Augustus 1951 te houden
0.P«S'ï'J^i-zomerkampen, heb ik de eer U het volgende te berichten.
Het kamp hetwelk van 21 Juli tot 28 Juli 1951 zou
worden gehouden is niet te O m m e n doch waarschijnlijk
te N u n s p e e t gehouden, De reden hiervan is mij niet
gebleken.
Voor het tweede kamp arriveerden op Zaterdag 28 Juli
1951 te O m m e n 42 deelnemers. De leiding hiervan was in
handen van L_Ji__o ja ,s de
J o n g _ » voorzitter van de organisatieraad d e r O.P.S.J», wonside t e A m s t e r d a m ,
Leidsegracht 117.
Aangezien inmiddels gebleken was dat de deelnemers
aan dit kamp niet in het bezit waren van de voorgeschreven
kampkaarten van de A.N.F^Bv, is het kamp op Dinsdag, 31 Juli
1951 opgeheven en zijn de deelnemers vertrokken. Niet bekend
is geworden of zij naar hun woonplaatsen zijn teruggekeerd
dan wel elders gelegenheid hebboi gevonden het kamp voort te
zetten»
Van enige politieke activiteit is niets gebleken. De
tijd werd doorgebracht met wandelen en dudere sportbeoefening.
Het kamp zag er wanordelijk uit en er heerste weinig discipline.
Het kamp werd gehouden bij J«v*d.Boon, wonende te
Ommen, Zwolseweg 13. Deze is de Christelijk-Historische beginselen toegedaan en was niet 'op de hoogte van de politieke
ide§en van deze kampeerders.
Zijn kampeer-exploitatievergunning is ingetrokken omdat hij lieden liet kamperen die niet in het bezit waren van
de vereiste kampkaarten.
Een afschrift van dit schrijven wordt door mij gezonden aan de Heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie te Arnhem.

EeA Mdsfc van deelnemers aan dit kamp wordt hierbij
gevoegd,
E i n d e

r*m

Li^st van deainemBra aan nat Ö.P*ü»tU Zwaarkawp t« uum«n,geitotidan van 28
1951 tot 5 Augustus 1951.
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O.P.S.J. -zomerkamp
Illd/h 3

Y E E T R O Ü W E L I J g

Wallioht ten overyloöde mog« ik U berichten, dat
volgens liet 0. P. S. J. -orgaan "Studie en Strijd» van Mei
1951 van 21 Juli tot 20 Juli 1951 «n van 28 Juli tot 5
Augustus 19^1 te Ommen 0. P* S. J. -zomer kampen zullen worden ge nouden*
Ik versoek U mij t.a-t. niervan een overaioht te
willen doen toekomen»
t
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No. 3347-7-'50.
ÏÏw brieven; No. 93355 d.d. 26.9.'50 en
daarop gevolgd rappel d.d.
8.6.'50.
Onderwerp; Prinses Julianasehool te
Amsterdam.

28JUN1I95H

ACD/
26 Juni 1951.

V E R l1 E O U W E I IJ Z.

In antwoord op bovenaangehaalde brieven kan het volgende worden bericht:
Naar aanleiding van een publicatie in het O.P.S.J.-otgaan
"Studie en Strijd" d.d. September 1950 betreffende het deelnemen door een team van de Christelijke MULO de "Julianaschool"
te Amsterdam aan een door de O.P.S.J» georganiseerde sportdag,
werd contact opgenomen met het hoofd dezer school.
Na het hoofd der school te hebben ingelicht omtrent het bestaan
en de doelstellingen van de O.P.S.J. en haar mogelijke activiteit op zijn school ("De Prinses Julianasehool, Brederodestraajs,
alhier,) verklaarde deze uitdrukkelijk nog nimmer iets gemerkt
te hebben van enige activiteit- hij bleek zelfs totaal onkundig
van het bestaan van bovengenoemde organisatie. Ook de overige
leraren en leraressen bleken volkomen onkundig.
Nadat hen, ieder afzonderlijk, de foto werd getoond, afgedrukt
in bovengenoemd orgaan, voorstellende het team der Juliana' school, werden door vier van hen de volgende jongens positief
herkend;
No. l staande van links naar rechts:
Kempe Hendrik KBTTISBRINK, geboren te Amsterdam, 29 Augustus
T93o> Nederlander, kerkgenootschap Doopsgezind, zoon van
Gerritl'jWilheltnus KRÜISBRINK, geboren te Amsterdam, 29 Novemner iyub, van Deroep oanketbakker, gehuvvd met Anna Helena
'l TURSJCI, geboren te 2eisgendorf, 20 November 1905, wonende _^T
Sraslnusgracht 21-111 te Amsterdam.
2. No. 2 knielend van links naar rechts:
o^.J Jitse V1SSEE, geboren te Amsterdam, 5 Augustus 1934, Neder>. /L X>f lander," zond er kerkgenootschap, zoon van Jitse YISSEB.. ge/7[ boren te Franeker, 27 April 1@09, van beroep timmerman,
—•ƒ gehuwd met Jantje MEIJLEMA, geboren te Nieuwe Pekela, 8 Juni^
1895» wonende Shackletonstraat 14 huis te Amsterdam.
3. No, 4 van links(knielend)
—/ Hans BLAAÜW, geboren te Rotterdam, 15 November 1933, Nederlander, zonder kerkgenootschap, zoon van Heinrich Nicolaas
BIAAÜW, geboren te Amsterdam, 4 October 10öY, v'ari beroep
) gevangenbewaarder, in 1934 geseheiden van Marretje Mina
j Klaart j e KRTJPP, geboren te Amsterdam, 22 Juni 1903." 'De va-**der van Hans woont 2e Oosterparkstraat 201 A ohs. te Amsterdam. Van hem is niets nadeligs bekend. Hans woont bij zijn
moeder op het adres Tespuccistraat 93-11 te Amsterdam.

ÏTo. 3347-7-'50.
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4. Ho» 5 van links (knielend):
j Albeytas de WIT, geboren te Amsterdam, 13 April 1935, Ne} ^ ^ d er land er"^Kerkgenootschap Ned. Hervormd, zoon van Albertus
de WIT j geboren te Amsterdam, 2 Mei 1905, van beroep inïaTss elïrder, gehuwd met Anna G-eertruida BAS, geboren te •*Amsterdam, 4 Juni 1906, wonende VsepuccïsTraat 62 huis te
Amsterdam.
—

Bovengenoemde personen komen op politiek gebied in het geheel
niet voor in onze administratie.
Een ingesteld onderzoek wees echter uit, dat voornoemde leerlingen behoren tot min of meer communistisch georiënteerde
gezinnen, die alle vier ook geaJ^SJailÊerd zijn op "De Waarheid".
De overige op de foto voorkomende leerlingen kónden niet worden geïdentificeerd»
Het feit, dat de "Prinses Julianaschool" een Christelijke
MÜLO-school is, wil nog geenszins zeggen, dat de leerlingen
afkomstig zijn uit christelijke milieux. Er zijn zelfs leerlingen, die tot geen enkel kerkgenootschap behoren, zodat het
ook niet behoeft te verwonderen, dat er onder hen ook zijn,
die uit communistisch georiënteerde gezinnen komen. Einde.
N. 3.

Interne aanwijzingen A C D.

Dat.;

tekeningen (Nummeren s.v.pj): .

Par.:
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OP KAART
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Verbinding: 19
C/2 no 1250'51 OPSJ
Onderwerp: Verslag van het kamermuziekconcert, gehouden
onder auspiciën van de International Union
of Students op 16-12-51 in het Oranjehuis te
Utrecht.

D«ze bijeenkomst werd te Utrecht geheel voorbereid en
eige'nlijk gehouden door de plaatselijke afdeling van de
Organisatie van Progressief Studerende Jeugd (O.P.S.J.),
^/waarvan het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: HANS VAN MAHEN (28-4-32),»'
Secretaris-: HENDEIK JOHAN WILLEM MARIA VAN BEEK (27-7-30) /v
. Ukj Penningm.: JOHAN HENDRIK WILIEM CHRISTIAAN VAN BEEK(4-6-33)
v 'Beide laatstgenoemden zijn broers en wonen J.S. Bachstraat
53 te Utrecht. De penningmeester, J.H.W.Ch. van Beek, had
de grote zaal van het "Oranjehuis"gehuurd (zaalcapaciteit
plm 400 personen). In Utrecht waren énkele reclamebiljetten
verschenen, waarin deze avond werd aangekondigd als een
avond van de I.U.S.
De zaal werd ten 19.30 uur opengesteld. Bij de ingang
waren plaatsbewijzen verkrijgbaar tegen 60 et per stuk.
Ten 20.10 uur waren plm 125 personen aanwezig, waarvan
er nog ongeveer 25 kinderen waren, die op de lagere school
thuis hoorden. Verder waren er een aantal oudere personen,
kennelijk geen scholieren zijnde, en de rest bestond uit
jeugd van diverse pluimage, doch Utrechtse studenten waren
practisch niet aanwezig. In de zaal waren enige oude
reclameplaten aangebracht, zoals "International Student
Week 10-17 Nov. 1950", "Paix, "Peace, M.H.P." (wat de afkorting M.H.P. betekent is niet duidelijk), "World Youth
Day for Peace", en "Zonder Uw medewerking loopt de zaak
vast".
Om 20-15 uur werd de avond geopend, veirm. door V-aö--Ma*eti
LUGAS DE JONG
voosöc-e-fltó. Na een welkomstwoord hield hij een korte toeM 7-6' •26),land
spraak, waarin hij de manifestatie van het Wereldjeugd'( orz - OPSJ
festival te Berlijn memoreerde, waar jonge mensen van alle
mogelijke standen met elkaar gesproken hadden en elkaar
trachtten te begrijpen. Dit is zeer nuttig voor het bevorderen van de wereldvrede. Spreker hoopte dat ook in Nederland spoedig een festival voor de jeugd gehouden zou worden en zeide dat er dan waarschijnlijk een kamp zou worden
ingericht, doch positieve gegevens kon hij nog niet verstrekken. Verder sprak hij over de muziekstukken die deze
avond ten gehore gebracht zouden worden en zeide o.m. dat
het spelen van composities uit zes verschillende landen
de internationale sfeer met zich bracht en dat als zodanig
deze avond ook een bijdrage voor het behoud van de Vrede
was. Meerdere keren beklemtqonde spreker dat het streven'
van deTHTTs. voornamelijk was het bereiken van een vrede
tussen de Grote Vijf. Hij deelde zijn gehoor mede, dat
"bijna" een der be^ituu.r_sleden van de _£U§ OP deze Utrechtse
avond was ge we e s ^rTHrTZTaoTo Pe ze 11 i. Deze vertoefde nl. in
Nederland en had het plan gehad te komen, doch moest plotseling weer weg. Hi/, Pezetti, stuurde nu een bericht aan
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de vergadering, hetwelk spreker voorlas en dat naast het
overbrengen van zijn groten enige algemeenheden inhield,
zoals "succes bij het werk", etc.
Uitvoerig ging spreker bij zijn betoog voor de vrede en
tegen het nationaal socialisme, fascisme en oorlogsdrijven
in op de toestanden, zoals deze volgens hem zich nu nog in
Italië voordeden, waar nog leerboeken uit de tijd van Mussolini met fascistische tendenzen in gebruik waren, terwijl
tevens fascistische gebruiken in ere werden gehouden. Vele
leerlingen hadden met medeweten der onderwijzers deze leermiddelen verbrand en een brief daaro-ver aan de minister geschreven met het verzoek om in het bezit van "goede" leermiddelen te worden gesteld. De desbetreffende minister had
klaarblijkelijk een foutieve instelling en stuurde precies
gelijke boeken, die weer op de brandstapel werden gelegd.
Nog steeds zitten die leerlingen nu zonder boeken en behelpen zich met dictaten der leraren. Ook in Nederland
was nog een boek over Mussolini, aldus spreker, nl. dat
van de schrijver Jan de Haas, die in Mussolini blijkbaar
, een groot man zag, door wie Italië er bovenop geholpen was.
/ Dank zij de werkzaamheid van IUS-, en OPSJ was het aantal
l van soortgelijke boeken echter al zeer verkleind.
Speker kwam daarna tot de musici van deze avond. Hij
beval aan, speciaal op Haakon Stotiqn te letten, die er
zijn werk van maakt, steeds meer mensen met zijn muziek
gelukkig te maken en daardoor de Vrede wil steunen. Dit
tracht Stotijn te bereiken door voor het volk te gaan spelen.
Stotijn ontmoet zeer veel tegenstand, doch niettemin zet
hij door. In Nederland heerst volgens spreker afbraak van
de cultuur door de schuld van de regering die te weinig
aandacht aan de cultuur besteedt en te veel geld voor de
bewapening uitgeeft. Eenieder moet zich overal en bij elke
gelegenheid hiertegen verzetten!!
De vervolgens gespeelde muziekstukken werden goed vertolkt,
vooral Dr. üebling en Stotijn oogstten veel bijval. De
-f- \r e s Lya Sive r t s sprak zeer slecht Nederlands en zong
Poolse, fioemeense of Hongaarse liedjes. Bij punt 4 van het
prQ.gramma (zie bijlage) zei Dr. Eebling dat Chopin een groot
strijder voor de vrijheid van het Poolse volk was geweest
in de tijd dat zijn land door het Tsaristische Rusland was
bezet. Kinderen'boden de musici en de zangeres aan het einde
bloemen aan. Ben slotwoord werd niet gesproken.
Tijdens de pauze waren boekjes en tijdschrif'tente bezichtigen, o.a. "World Student News" (prijs 15 et, jaarabonnement
f 1 »-)« Dit blad zieac er verzorgd uit en meerderen abonneerden zich hierop. Voorts lagen er " 21 unforgetable days in
the Soviet Union", "Youth sings", met opschrift in verschillende talen, zowel Engels als Russisch, "Studie en Strijd"
en "Onderwijs en Vrede".
.
De avond had een zeer rustig verloop.
\: programma
invulstrook IUS.

•Vriendschaps concert.
-5
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!Lya Sivert - Sang.
Arie •Jongman - fluit*
Hsiakon Stotijn - hobo.
Dr. Sberhard Rebling - -piano,

l -U.S,

l,, canzon a d.uo Öantit

' Freseobaldi.

fluit,n.obo en piano*

2. Sputerliedekens

.B-van den Sigtenïiprst-.
Meyer.- ~f
a. Den lley staet vroïyck in sinen tijt.
]
'b*1 (joeijit» doot tot mij*
*
c*--'Die mij morgen wecken sal.,
d,.Languir ne fault.
hobo en' piano.. ~-

. . ,• -

3*--Aubade
"-'M.-Plothuis.
Syrinx
' ^
. Cl>Debussy
Danse de la Chèvre , .' A*Honegger»

f

( '

fluitsolo.
-<

4. 'fazurka f. kl.terts..
P» chopia» .
Polonaise as gr »t er té.' - , ' ld..

':"."
••

•

•,

pianosolo.
-^

'

'

5. Moja pieszcrotea
/F. chopin.
77o jak.
_,.'••-•
id.'
zang en piano.
.6. A gdy bgdzie^.^loace^, Kanrteicky

"-: -v„ .,' ' -BV pools volks lied.
zang en piano*

Roemeens volkslied,

rr pauze« -

*

7. Jpueurs de flute

pan.

. - - A.Roussel*

<

"

"•'"

• ' • ' • Krlshna. .
. '
...-.•- ;
>.''•'••
Mr .'d e La -Pégaudi.- ' ' " • „ . . . „ - . .. '
.
- T-ïtyrev , . , . .
, . •.' - : ' «
•,
-fluit .en .piano.
.•*"'* '
/

•8. ,Tee kinderliederen»
Grapje,
,.,
Hopak*

- •'

,
.

.-

- " ' * ' - * • " .--

Mussorgsky*
* '.
'•".-•

9. pilky, Moravische dans» L.Janaceic.
•2.; Armeense ^volksdansen.* .K.Kerworkjan. "- • •
Toccata
- ' S.Lewina» ' - • * . - •'
, .
. *
pianosolo»
f ~^
'
•
V f' 10. Drie oud Hollandse Boerendansen
i!De Spaanse boerendans5'
"Malle Kits"

bewerkt door
J.Rontsen
&

"Soeir roosle root" " '.
•

hobo en piano
. • "
,
.
11. Pastorale en Harlequinade.

•
EUgene'Goo sêens.

fluit, hobo en piano.

X '•

avond is georganiseerd door één der
'bij de I*U.S. aangesloten organisaties, 'de
organisatie van progressieve studerende-jeugd*
de O.P«S»J.
De CUP .S. een organisatie, voor en'van scho- '
lieren., komt op voor gelijke ontwikkellngs-moge—
lijkheden voor allen, onafhankelijk van overtuiging of finantiële draagkracht, voor verbetering
van het onderwijs en behoud van de vrede.
De O.P»S*J...organiseert lezingen, studiegroepen, culturele avonden, sportdagen,. weekend- kampen, discussie-avonden enz»
t-

U meer weten over de Internationale Studenten Unie?
Vul onderstaand formulier -in. U krijgt danVberioht over een
binnen kort te houden lezing over de activiteit van de I.U»S,
Naam . , . , .......,,,..«..,,,.,,.

Adres-. _. ,,,,,,......,,*.....,..

•

'ƒ •

.Woonplaats.,..,,,,,*..'..,..,.,..,
1

'

,

"

'

'

.

,

•

•

S.v„p, deponeren "op de tafel met litera.tuur in de pauze, of
achterlaten op de stoelen.

• • ' " • SPECIAiiE afSTRÜCTIES' AAIT ACtt •
(Slechte "bij d^initieve" opberg:ng invullen)
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Afd/Sect,,j)$i Dat, 6 «

Par.

Achtereenvolgens aans

Interne" "aanwi J zingerf ACD TY
Vëraritw". "voor
"'A'd'mi afdoening.

. K., ACID ? "n .ara óns d e 7, e

IDa i;;

ACD/

-A.

Dat,

Par,

8 0 t l » i*
A*ai
;.

KA-IU.
H.B.

BZ *|3Q*t
b«rioiit ik U, dat door d* ft.P.S.J. van 26 Juli
tot 6 Attgiuttua in d» Ard*ao«]i ««nftoamrlcampg»hoad»n ««l worden. Voor d0g»ii»ii, di« «r p«r fi«t» ij**ugaaa, is ewn "tr-ktooht" g*orfianl««erd. ?«rtz»k 26 Juli ai t Amat-rda*. Datum
r»a t*rofiioai«t 9 Aagustus
««n b«riciit in "Studie «a Strijd" ia d» Intertional ünioa of Stoéantt (I.ü*3«) Tooro»s*iui dit jaar
"v*Jcooaf«r«ntl«8'1 t* hoadeii, n.l. éla roer arobaologi* in
t n 44n voor arohiteotuur ia Itali».
Btt in mijn notiti* dd. 25.2.1952 nr. 1^1631 g«r»l»v-»rd« I.U.S.-ltftiap cal plaats vind»n van 9-16 Auguafeia t«
T

III»

H.B.
12 «aart 1952
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Op Zondagavond,3*2*52,organiseerde de OPSJ Haarlem een Vijf Landen Concert in "Cultura".
Aanwezig: ± 180-190 personen (zaalcapaciteit* 220). De zaal was voor
een goed deel (naar schatting * 6O%) gevuld met jongeren en overigens met
ouderen uit vrijwel alle geledingen van de partij* Onder de jeugd waren o*m«
verscheidene dezerzijds bekende ANJV«ers(sters). De aanwezige jongeren bestonden voor hè t-overgrote deel uit werkende jeugd. Scholieren en studerende
werden vrijwel niet gesignaleerd. Hierbij zij opgemerkt,dat de besturen van
enkele schoolverenigingen hier ter stede een schriftelijke uitnodiging ont*
vingen om deze avond bij te wonen resp* te propageren. Bekend is dat een der
directeuren van deze scholen verbood de OPSJ-avond te propageren en contact
opnam met zijn collega^s van andere scholen.
Tegen de achterzijde van het podium was een vlag bevestigd waarop geborduurd: Vijfmaandenplan* Dese vlag werd op een gegeven moment verwijderd
en vervangen door de vlag van de OPSJ,di echter na de pauze ook weer werd
verwijderd. In de zaal hing iln biljet met de leuze: Teken voor een Vrede a*
pact tussen de Grote Vijf.
De concertavond werd namens het district Kennemerland van--ée OPSJ ga**
j([opend door Walter August Johann Brouwer,29«5*30 (bekend),die bij voorbaat
een w oord van d ank sprak tot de optredenden: Haakon Stotijn (hobo), Arie
y.'UtJongman (fluit),Eberhard Rebling (piano),Lia Sjwere (zang in de Russische
•totaal) ,Cas Brederode (voordracht) en de dansgroep van Woud Meyer,die,^llen --j
" gehael belangeloos aan deze avond medewerkten* De optredfëhden kwamen uit
Amsterdam en Zaandam.
Vervolgens was het woord aan Lucas de Jong,17*6*26,landel.ijk voorzitter
van de OPSJ,die het karakter van de avond: een Vijf Landen Concert,koppelde
aan de Handtekeningenactie voor een Vredespact tussen de Grote~ Vijf en voor
deze actie e en opwekkend woord deed horen. Tevens verwees hij naar de achterzijde van het programma waar men zijn handtekening kon plaatsen voor
resp»: inlichtingen over de OPSJj opgave om abonnl te worden op "Studie en
Strijd"; opgave voor lidmaatschap van de OPSJ* (Hiervan werd,voor zover kon
worden opgemerkt,geen gebruik gemaakt)* Behalve deze korte verwijzing van
de Jong,werd geen propaganda voor de OPSJ gemaakt*
Voor de volgorde van optraden en het gebodene wordt verwezen naar bijge'
v
voed programma.
^
i
Achter in de zaal was een stand ingericht met lectuur als "Studie en
- "" StrijdM,wWorld Student News" en verdere progressieve lectuur de internationale studentenorganisatie (I*U*S«) betreffende»
De stemming was zeer enthousiast en verscheidene nummers werden met
langdurig handgeklap en voetgetrappel besloten.
Aan het einde van de avond dankte Walter Brouwer (voornoemd) op optrede:
den nogmaals voor het gebodene. Hoewel de optredenden belangeloos hadden
medegwwerkt,zei Brouwer,waren aan deze avond toch vele kosten verbonden
lzaalhuur,reiskostenvergoeding e*d«) en er zou daarom bij het verlaten van
de zaal een collecte worden gehouden die hij in de aandacht van d e aanwezigen aanbeval*
Van de hand van Jacob (Jaap) Wolff,1*9*23 (bekend) verscheen een verslag over deze avond in "De Waarheid" dd» 4*2*52. Hij noemde deze concert- \: een

(

dank verdient.
a het Hoofd van de B*V»D*

A.8 Februari 1952 o
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No. 1613-7/51

/) i

Uw b r i e f : 106673 dd. 28.4.195JU
Betreft: Deelnemers weekend OPSJ.
VERTROUWELIJK.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehad^'d schg^venf^felgt. hieronder
een opgave der jongelieden, die aaiitfile haj#a- vaprüw bijlage konden
worden geïdentificeerd en die dez^rira.jds;-%og |Élet in de documentatie stonden vermeld. Allen wonjén te dêze-r /"Ji-fde$
-j
Velen der in de bijlage genoemde jongelui ?-ijirU r^e e d s/bekend.
Met anderen weer deed 2ic33/5fiet gebruikelijke euvel! 3?eror, dat de
opgegeven adressen niet i;n aanmerking kwamen Vjpoï>-i(3e betrokkenen.
W

'

"

I

'

' •

^S

'AAK^»Agnes Eva, geb. Amsteröam, 30.1.1936, won.. Burmanstraat 18^;
•lÉHTHONISSE]*^ II ja Hendrik, geb, Amsterdam,. 5.2 f|,937 , won. Admiraƒ lengracht 201-1;
..
,/
iBKtyfy Catharina Maria Cornelia, geb. Amsterdams, ~ 24.5.1931, won.
, -. ,
Zwaaesl/raat 27 h s . , ;
'
:
A, iBOOMS2!ïïyHendrika Johanna, geb. Amsterdam» 13 Augustus 1933, kan^ •' toorbediende, won. Spechtstraat 8 hs. ;
OOESANT,^Cornelia Theodora van, éeb. Amsterdam, 18.9.1937, won.
Brems-braat 55-1;
v . ^ ,,V:
PIEMMINGjJleopold, geb. Amsterdam,-Ï5.6.1937 , won. Brouwersgracht
161-IIJT;
•ROENINK, Robert Jacobus, geb. Amsterdam, 13.8.1936, won. Ie Jan
"'van der Heijdenstraat 124-11 ;•
iHAKENj* Jantje, geb4. Pinste,i*wolde, 18.7.1936, won. Lekstraat 32 hs.
iHEK,vPhilip van 't, 'geb, Amsterdam^ 18.11^1936, Distelwé'g 53 hs. ;
o iHENRlê'T ,V Helena, geb. Amsterdam, ,£8.12.193^ won. Alexand er straat
l HOUTEN f S on j a van, geb. Amste^d^im, 26.3.1938, won. 4e Vogelstraat

10;
.
,' .
'ANISSEN, Jacobus, geb. Amsterdam, 6.12.1935, thans, sedert llc

|.>
.

10.1951 wonende^ te ILPEND^, Purmerland 94;
J/ iKNIPMEIJERyHillegonda, geb. Amsterdam, 2.11.1937, won. Goudenregenstraat 5 hs. ;
,„JtfT2E,yjohÊn, geb. Amsterdam, 2.2.1937, won. Kanariestraat 5-1;
, jLEEGÏATERVJansje, geb.Amsterdam, 22.9.1935, won. )Mesdagstraat
l//
28 hs. ;
, t
\h tPEIKÏROM, Rosaji/geb.'s-Gravenhage, 13*5.1932, won.Klovenieraburgwal 91-IIJ/
!PETERMANF,^Carl Priedrich, geb. Amsterdam, 29.2.1936, won. Nigelle straat 17y b v. ;
IRIETSCHOTEN,/Glasina Adriana van, geb. Amsterdam, 7.4.1931, kantoorbediende, won. Zwaagstraat 25 hs.;
/ jRIGTERINK/ Albert, geb. Amsterdam, 25.8.1938, won.Kleine Bickers^
straat I-rII;
ISOHOUMANS,VBernardina, geb. Amsterdam, 12.7.1937, won. Hazelaarstraat 26 hs.;
fVRIES, Huibvne, geb. Amsterdam. 8.12.1935, won.Van Houweningenstraat 77-111;
i WAL. Wilhelmina Maria van der, geb. Amsterdam, 17.2.1933, Itnntour
aaadc, won. Sumatrastraat 127-1;
IIDEMAN,/Aaltje Geertrui, geb. Amsterdam, 5.4.1937, won.Ribesstraat 9 bv.;
lIJSEBAERTJ/Herman Karel Octavus, geb. Sint Niklaas (B), 21.12.
__1928j_ 'Won_i_Spprtstraat_41i_
No.13.V \.

Ho. 4290-7/50
Uw brief: 91239 dd. 28.11.1950
Betreft: Deelnemers OPSJ-kamp.
VERTROUWELIJK.

NiET O.K.
ACD/ffi
DAT:9fe£ï'

i-4 m» 1982 ir
i U Maai-L

<:
~—^-<

Onder dankzegging voor de bij Uw bovenaafcgehaald schrijven
verstrekte gegevens, wordt medegedeeld dat aan de hand van
de betrokken namen en adressen voor het overgrote deel geen
positieve opgave van personalia kan geschieden. Verminkte
namen en foutieve adressen zijn hieraan schuld.
Positief konden worden geïdentificeerd navolgende, bij U
reeds bekende, personen:
BONGARDT, Emma van de
CLERCQ, Regina Chrétienne Ie
GORTZAK, Pieter Johannes
JONG, Cornelis de
LUGT, Anna van der
MULDER, Rudi
MULLER, Frans
PRAAG Adrie van

No.13.\

(31.8.1926)
(19.5.1932)
( 5.1.1933)
(30.3.1930)
(24.3.1925)
( 9J0.1928)
(24.5.1932)
( 4.3.1936).

F3,

fewZONDAG 3 FSBOTABI

Georganiseerd door:
Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd.
Afdeling Haarlem.

6
10 c ent

.•.lankxi.lte

,

.i.. Gravement et gaienient 'J'fanc.o is . Couperiij
uit Sonate en trio
f Luit, hobo en piano
2. Syrinx
jDanse de. la chevre
f luit solo
3.Sarabande et Allegro
.' hobo en .piano

Claude Debussy
Arthur Honegger
(

.. Gabriel Grovlez

Ghina
Herdersfluit

Hen liu Tingh
pianosolo

So-w.let-TJnifi
l.Twee Armeense Tolksdazuseit-ïCoiiiit a s Kerwozkj
pianosolo
S.Twee kinderliederen
. 'Wiegenlied
'
,

Hopak '
3.Toccata

•
.zang en pian»

Ho de st Ho e s só r g s k
. Alexander G-xetsj?

Modest Möe-ssorgsld
Sara Lewina.

pianosolo
PAUZE,:

3(

Yerenigde :Staten

:

Amerikaanse arbeider siiederen.

:

• Opgedragen aan:
."Ons gaat het•aan0 • . Jöe Hill;
"Waar slaapt mijnjorgen Wieland Herzf elde
De man met de schoffel Edwin Markham
Ballade van Ozie PoweH Langston Hughes
De negerslaaf in het moeras
H.W.Longfellow
Voordracht

/" ,

l.Morrisdansen met fluitbQgeleidlng

o: . . . '•:-• 2.Pastorale en Har Ie quinade
Sugène Goosens
' '
•
fluit, holDO en piano
f
'. "
•
- ,
»••"
?•'*:

'

• »

Medewe-rkend.en: .
»•

:

-

.

Haafcon Stotijn
hobo
:Arie Jongman
fluit
TSrhard: H eb ling
p iario '
Lia Siwer s
zang
Gas Brederode
voordracht
Dansgroep van Woud Meyer.

Ondergetekende:

Naam

: . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Adres : . .......... . . / * . *
wenst nadere inlichtingen over de O.P*S.J.
Handtekening

Onderget e kende:
ÏTaam'.:....
Adres : • . . •
•wenst abonné te worden,op "Studie & Strij(>*"
.:
' ' . • ' •
Handtekening

Ondergetekende:
Kaam

:- . . . . . . . . . . . . ' , * . . .

Adres*: . . . . * . . . . • ,. > . - . - » • . ' .
wenst lid te worden van de O.P.S.J.
Handtekening

. SPECIALE IlTSTPüJCTIEG AAN. ACD
(')leclits M;j jJ£finitieve öptyerging invullen)- •
Jtr& A P G E D ' A A ïï

--*}—-.;:)-.

..r-v^JKr.'.

"Af d/Sec t.

Dat

Achtereenvolgens aan;

Par

^/Ou*-^»

•

. Interns..aan vi.1 zingen AOT) v
Verantw. voor }

EU ACD5 namens deze.

Adm afdoening
/' r *•

4'-

ACD/

Dat,

Par,

Verbinding 97.

31 Maart 1952.

No. 5 l/Vertrouwe lijk.
Onderwerp: pamflet, getiteld "de cultuur bedreigd".
Betrouwbaarheid berichtgever en waardering bericht:
zeer betrouwbaar, ft

.^éut-^

O

o

-o-o-o-o-

Via een alhier gevestigde onder wijs -instelling werd ontvangen een aan deze instelling gezonden pamflet, getiteld: "De 'Cultuur
i Bedreigd", correspondent ie -adres L. de Jong,
Weesperzijde 42A, Amsterdam.
In dit stuk wordt betoogd, dat door de
-overheid teveel wordt bezuinigd op onderwijs,
kunsten en wetenschappen, tengevolge waarvan
de Nederlandse cultuur wordt bedreigd.
Tegelijkertijd worden echter kosten noch
moeiten gespaard, om de bewapening te doen
slagen. Ieder, die zulks ter harte gaat,
wordt opgeroepen voor een conferentie, te
ho<ude_n_ia-Mei a . s .
Op de achterzijde van het (gestencilde)
pamflet komen een aantal namen voor van
personen, die het stuk zouden hebben ondertekend .
Dezerzijds wordt verondersteld, dat boven
bedoeld geschrift bij U wel bekend zal zijn.
Mocht dit niet het geval blijken, dan kan
inzage hiervan worden verstrekt. Einde.
-o-o-o-o-

•'

,

« DE CULTUUR BEDREIGD »

O O I T . , i dros: L. do Jong. Weosporzijde 42 A

s

te Ams. ter dam.

L.B.,
D.^r-Nodorlandso cultuur, die door'de e-uvron hoon in do v?ereld gro^t
ƒ aan2aon genoot, vrordt mot afbraak "bedreigd.
Voortdurend v/ordt er d o o r do Overheid bezuinigd op de uitgaven voor
o ndorvvi j s., kunsten on vet,ms etappen . Suhsidios worden verlaagd of
opgeheven, waar door vors chili oud o culturele groep n en instellingen
in hun ac tivi toiten worden belemmerd of zelfs geheel hun r/erte
moe t on staken.
D O Nodoxlaadsü Opera, tonoolgezolschappen, orkesten, "ballctgroopcn,
en ook musoa, archiovon on andere kostbare verzamelingen he"b"ben
met, grote finantielo mooi lijkheden to kampen.
De socialo positie van do kuiisfconaar is moor dan bedroevend en
o'nze goede Ier acht o n vvorden daardoor vé.i. lc gedrongen work in hot
buitenland to zoeken,
Er is g o o n tak vaü. het ondcrvajs, dio iiio t mot oen nijpend tokort
aan losruii'iito on leermiddelen te kampon hè.,f t en T; aar"bij hovaiiLdion
de mogelijkheid van lichamelijkj opvoeding met de dag kleiner -ïj
Do Roctores Meignifici horinnoren elk jc<ar aan do schromolijka achterstand op het gebied van do moderne apparatuur der Universiteiten;
het wetenschappelijk onderzoek in, al zijn geledingen goniet in vool
t o geringe mate de daadrforkelijko "bol'ang s tolling van do Overheid.
De socialo positie van vclo studenten is slecht vooral op hot ,go"biG. 1 -. van het werk student schap, het "bourzonsto Is el on de "mensa," .

O

Onze cultuurraonumenten, zoals vole I c r k c n . t n ons land, ^.ordon met
vorval tedroigd door do geringe o f f e r s , die de Overheid zich.hiorvoor getroost.
• .
Steeds meer re croat ie-gsb ie den on natuurmonumenten, als- do Eogo Y.Qe, v/orden opgeofferd aan do d e f o n s i o .

Over dozo stand van zalen z i j n vrij zeor verontrust.
Do Overheid verdedigt dit beleid met do "böv/oring, dat ons land
kosten nog mooi t o mag spar on om do b ü"?;a pening to doen slagcam., dio
dan moo t dienen om onze cultuur te verdedigen,
Hoov/oi \!7ij genoigd z i j n deze TDawaponi-sag- vanuit vorschillend standpunt t'j "boscb.ou~.7Gn, z i j n wij eensgezind, van mening, dat een dörgolijk "b oio id ton aanzien van on_s ondor":.d j s, onze, kunst on r/otonschap eon. ernst igo ackt oruitgang ven onze Hoderlandso cultuur ten
gövo Ige h o e f t .
.
.

O

Wij TOGDpen iodor, wie dit ter har to ti'iat, op, zijn instomming to
"bo'tuigon mot on stoun t o vorlonen aan hot voorboroidon en bijoenroopon van een Gonf oren fee (midden M e i ) , die deze stand van zaken
^ornstig onder ogen zal moeten zion on wagon en middelen zo,l mooten aangeven, d i o tot v^rbo tering leiden,
Wï i.. .-LnJ.cJb.inr» . ,-._"] Ir -i_n.i -hi .a.ti j-i.-F
V

3..^"h in.._d.i..i-. irri.i"~h.,*n/~l

rr.ija.fiBic-i'n.

T'/n Tf~ t

V.'Vn

tCt"3P «"tOQ- S~H\/"
\ OJ.O,S-JT pjoot{ -
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van deze Oproep tochoron o , a .
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Ams t.>rdam
Alma - loms t s c Jiiid-, o r
D en Haag
Baa ren - tekenleraar
Amsterdam
- hoofd L. School
-A Banning
Amsterdam
>
H Bayens -- schilder
Affls ter dan.
B Bayens - schilderes
Amsterdam
kunstschilder
Chr Boekman
Am
s t er dom
H. Biorman - mont. lei dor
-Lei d on
-J-. Blom ' - s t u d e n t . •
Amst ar dam
HS B o el: o nog on - "beeldhour/or
Amsterdam
R . Brown - student
"Amsterdam
J. Buttinghaüisen - student
M. Bijloveld - onder', i jzores
o r dam
J
CCT
ds
Chr, Calson-Timnor -journaliste
Grotho la Croix - loraros
kuns tni jvorh.
Don Ha.ig
G . D at
- o nd erv,l j zo r o s •
Am ster d. om
Y. Eekman - hand" oef s te r
Am st; o r dam
B. Borhart - kunststuderend
G-roningon
Dr. J. Engels - leraar
Arno te r dam
A. van Eyck - architect
A.v. d.ïeer -schilderes
Amstordaizi
£K Goudsmit - schrijver
Amsterdam
E. do Haaji - student
Amst ordaa
J .W,. Havormans - "bucldhouT/or
Ams te r drün
i. Heort'jo - student
W .• Haye-Wt-s ten dorp - "bounk . t
Amst erdarn
ï.v.Hessen Heuckoroth -vertaalster Amst ordcan
.D-en Haag
J . A , G . van Heyonoord - gep.loraar
D on Haa g
W„.ü ,P . van Hoek - musicus
Amsterdam
Hoekstra
mod.
drs.
J-.
Delft
.Hofeak - student'
Utr och t
C.' de Jager
- astr.drs.
W. Jolles - scholier
Ams te r dam
-U
do Jong - student
Am G t er dam
C J. Kelk - schrijver
Broek in Waterland
c Elaassen - graficus
Ams t o r-dam
l? K. Klaska - student
Amsterdam
P. Koning - B ooldhoutror
Amsterdam
C . Krie'sels Buitje - analyste
T. Kristians - kuns.tschildor
Ams tor dam
H , van Kruiningen Amsterdam
H. Martclhof - bour/k. tokonaar
Ams tor dam
J. Ligtolijn - pianist
W. May er- van D i j k ' kunst n i j v.
Amsterdam
H,. ^Molenaar - rn^orpor , voorz.
va Jfcgr o ep GO'
Anisto rd:m
M.G. Noot - ondorijijzor
Ams. tor dam
•H, Nijman - student
Amst ordara
J. 'Olivier - token:iros GKF
Ams ter dom
J.J, Pijnacker Hordijk - student
Ams tor dam
F . Saiideo - onder^/ijzer
Amsterdam
H.B. Schottc - student
Ams t er dcan
P, Schraa - student
Ams te rd-:m
H . S cliu tt e - "b e el d ho u • 'ro T
Veere
H. Sondorp - scholier
Amsterdam
itf. o mi t - lor nar
Ams ter dam
O .- Treumann - gr &f „ont~/. GKi'
• W , V inlce mó 11 er - st ud en t
Amstsrdarn
J .J . Yri end - architect .
H

—

VERTROUWELIJK
Verbinding: No.12
Doss.153/22.
Onderwerp: O.P.S.J,

13 Mei -19 ? .2 i

tr.yr " - *• 'M•r A J

'14 ME» 1952

Bijlage: één.
Hierbij wordt toegezonden een mededeling omtrenl
door de O.P.S.J. te organiseren sportfestival voor Middelbare, U.L.O, en Vakscholen^te Amsterdam, zoals deze aan de
„Jbesturen der Sciaoolverenigingen zijm toegezonden, (einde)

ORGANISATIE V, PBOGEESSIEVE STUDERENDE JEUGD,

Aan het schoolbestuur van 1**
De O, P, S, J, organiseert een groot sportfestival voor Middelbare, U.L.O.- en Vakscholen in Amsterdam.
Het tournooi bestaat uit. een atiiletiek- en volleybalgedeelte.
Het onderdeel volleybal zal op Zaterdag 31 Mei a, s. plaatsvinden in de ïurnhal te Amsterdam, terwijl de athletiekwedstri jden? onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op Dinsdag, 3
Juni gehouden zullen worden»
De athletiekwedstri jden omvatten de volgende nummers:
100. meter hardlopon,
800 meter hprdiopen,
verspringen.
hoogspringen.
kogelstoten,
4 x 100 meter estafette.
De persoonlijke nummers zijn verdeeld in vier groepen, te weten, een groep voor jongens t.ot en n?°t vijftien £nar, een
groep van jongens boven 15 jaar, een gxoep voor meisjes tot en
met vijftien jaar en een srot,j/ voor meisjes boven de vijftien
jaar.
De estafettes worden in twee groepen gelopen, en wel voor jongens en voor meisjes. Hier valt de leeftijdsgrens dus wegi
Het volleybal-touruooi hebben we gemeend alleen open te moeten stellen voor jongensploegen. Ook hier is geen leeftijdsgrens gesteld,
een bepaalde school kan een onbeperkt aantal scholierenploegen deelnemen, waarbij ons voorbehouden is bij teveel inschrijvingen eventuele tweede of dards teams van een school van
de deelnemerslijst te schrappen, Dit voorbehoud geldt dus voor
de volleybal- en estafetteploegan.
Elke
scholier mag echter aan niet meer dan twee nummers dfeelnemen, buiten estafette en valleybalB
Het inschrijfgeld bedraagt 25 cent per persoon en per volleybalploeg een gulden,
*~--— — -- ™
;
Het terrein, waar de athletiekwedstrijden zullen plaatsvinden,
alsmede de sluitingsdH turn veer infoH-m' jvingen zullen nog nader
bekend gemaakt worden,,
___...-:
De deelnemende scholen kunnen' echter met che bekendzijnde gegevens reeds de training ter hand nemen en in overleg met.de directeur der school traohten een geschikte/ trainingsgelegenheid
te vinden,
•
J'~
Als persoonlijke prijken zv.l len aan elke eerste en tweede .van
ie.dere groep op elk on^r^eel iiirrTail"1 ' . ;.cr.den uitgereikt.
Aan de scholen, die de meeste p^.Vjn op -zich weten t-e verza'
'
'
I.,.. Athletiek en 2. Volleybal zullen' cle wisselbekers. uitgereikt
worden,,
waarvau die van volleybal al twee jaar in handen
is van de Christelijke Juliana U. .I>,0,
Een groep jongens en meisjes,, verkregen door loting tussen alle
eerste prijs winnaaoc, zal in staat worden gesteld een reis naar
het buitenland te maken.*
Inschrijvingen met duid.elijke vermelding van naam, adres, leef'tiD3» jongen of meisje en school kunnen worden opgestuurd naar
de SMITSSTRAAT 18' ' ' , Amsterdam Oost,
'

DE 3POBTCOMMI3SIE
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OOKEBRMflB "DE OÜLgüüR BEDREIGD."

J.D*

Omtrent de op 14-6-1952 in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam
gehouden conferentie "Be Cultuur Bedreigd"» werd uit betrouwbare bron
het -volgende vernomen»
Be conferentie begon 's middags om ongeveer J uur en duurde de hele middag
en avond met een onderbreking van 6 tot 8 uur* Tijdens de middag-bijeen$ komst voerden twee sprekers het woord, t.w.t J,J» VRIEND (bouwkundige en
^{leraar M.T.S.) en Kees v*d« KRAM (2e hobolst van het conoertgebouw-orA keet)«
Be heer VRIEND constateerde vooral een verval op dat gebied van de cultuur, dat zijn vak (bouwkunde en architectuur) betreft* Hij constateerde»
dat de regering aan de ene kant weinig geld ter beschikking stelt voor
culturele doeleinden, terwijl aan de andere kant zulke ontzettend hoge be«
dragen aan de bewapening worden uitgegeven» Hij zei aan te nemen, dat de j
bewapening nodig was, maar hij vroeg zich af, of het bedrag, dat voor
bewapening wordt uitgetrokken, niet met l $, of desnoods 0,1 % of 0,01 %
beknot zou kunnen worden* Bit geld zou dan besteed kunnen worden aan
culturele doeleinden, zoals subsidie voor toneel, ballet, concerten, restauratiewerken, e«d»,"want", zo zei hij,"als er steeds aeer geld aan de
"bewapening wordt besteed en steeds minder aan de cultuur, is er tenslotte
niets meer te verdedigen*"
Na VRIEND kwam Kees v.d. KRAAIT aan het woord* Hij besprak meer de bedreiging van een ander gedeelte van de cultuur, namelijk toneel, muziek
e «d». Alle toneelgezelschappen en orkesten hebben, volgens spreker, te
kampen met geldgebrek, dat een gevolg is van geen of onvoldoende subsi»
die* Verschillende pogingen zijn ondernomen, om enkele orkesten een fusie te laten aangaan, waardoor enige musici ontslagen zouden kannen worden. Het Nederlandse ballet heeft de helft van het aantal dansers moeten ontslaan, omdat de subsidi voor een geheel jaar onvoldoende is, om
één voorstelling te subsidiëren» Ook v.d. KRAAN gaf de schuld van de bedreiging van de cultuur aan de bewapening* Hij zei,dat de wereldvredesbeweging al millioenen en millioenen handtekeningen heeft verzameld, om
tot een ontmoeting van de Grote vijf te komen. Hij raadde alle aanwezigen aan zoveel mogelijk een vredesverdrag tussen de vijf grote mogendheden te ondersteunen, opdat de bewapening zou afnemen en geld beschikbaar zou komen voor allerlei culturele doeleinden*
Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en tot
hst naar voren brengen van een eigen visie op de zaak* Door enkele der
aanwezigen werd hiervan gebruik gemaakt* Ben van deze mensen drukte iedereen nog eens sterk op het hart veel propaganda te maken* voor de Nederlandse Vredesbeweging, waardoor tot een beperking van de bewapening
gekomen zou kunnen worden* Enkele sprekers vroegen nog van het initiatief-oomitl iets blijvende te maken en steeds bulletins te verspreiden
over de bedreiging van de cultuur*
Om ongeveer zes uur verdaagde de voorzitter van de vergadering de conferentie tot 8 uur «s avonds. Hij sprak hierbij de hoop uit, dat de opkomst, die 's middags slechts 120 a 150 man bedroeg, 's avonds groter
zou zijn, dit bleek echter 'e avonds niet het geval te wezen*
Er zouden 's avonds drie lezingen gehouden worden over het onderwijsprobleem* Er was echter slechts êSn spreekster, een zekere mevrouw v.d*
(MUIZENBERG ?)-WILLEMSEN. Beze enigszins sentimentele dame sprak de geachte aanwezigen aan met "vrienden" en tutoyeerde voortdurend tijdens
haar betoog* (inderdaad bestond het merendeel der aanwezigen uit jonge
mensen, er waren echter, vooral juist 's avonds vrij wat oudere mensen

aanwezig)* Zij had het hoofdzakelijk over het tekort aan scholen
voor kleuter- ©n lager-onderwijs en de blijkbaar erbarmelijke toestand, waarin vele van de bedaande scholen verkeren» Er waren reeds
vele noodklokken geluid op dit gebied, maar zij waren niet gehoord
door door degenen, die ze horen moesten* Waarschijnlijk om haar betoog aan te passen aan dit gezelschap, zei zij ook nog enkele woorden over het middelbaar- en hoger-onderwijs. Voor de laatste oategorie eiste zij een studieloon*
Ook na deze inleiding maakten «rakelen der aanwezigen nog een paar
opmerkingen, speciaal over onderwijszaken*
Hierna sloot de voorzitter TOn de conferentie het mondeling gedeelte van de conferentie af, met een geer korte samenvatting van het gesprokene en de mededeling dat het initiatief-comitl had besloten te
blijven voortbestaan en overal de bedreiging van de cultuur zou aanwijzen en hierover bulletins verspreiden*
Be conferentie werd besloten met een drietal korte films*

KB, 28 Juni 1952 J
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Corr. adres § L, de Jong, " Wecsperzijde 42 A', Amsterdam.
6 Juni '52

A. s. Zaterdag, 14 Juni aal de ginds geruime tijd voorbereide
Conferentie "Cultuur Bedreigd" plaatsvinden.
Op deae conferentie zullen o. a. de lieren J, J, Vriend (architect) en C. J. van dor Kraan (Koboist, Secr. Ver. Concertgebouworkest) liet woord voeren. Hiernaast zullen enkele jongeren hun visie geven op de diverse problemen, terwijl er ruime
gelegenheid tot gedaciitenwisseling' aal zijn.
De Conferentie wordt gehouden in de Aula van het Instituut
voor de 'Tropen te Amsterdam (te bereiken net li;jn 9) on begint
om 3 uur. aan de aaal zijn nog toegangslcaarten a 35 et verkrijgbaar.
'wij

hopen U op dese Conferentie te mogen ontmoeten,

met vriendelijke groeten,
namens het initiatief comit6
I. de Jong.

C O N F E R E N T I E

" C Ul T UUB

Corr. i i d r e s » W e e s p e r z i j d e 42A '

B E D R E I G D

Amsterdam,

Bulletin no. 4.
L.S.,
II ej; programma van de conferentie zal er als volgt uitzien.
De conferentie zal zowel Za terdagsniddags als Za terdagsavonds
14 Juni in d.e Aula van liet Instituut voor de Dropen gehouden
worden,
Aanvang Zaterdagsmiddags 3 uux (aaal open om half drie uur).
Aanvang Zaterdagavond
8 uur (zaal open om half a oh t uur).
BR één ftort openingswoord sullen de Inleidingen gehouden v/orden
o «n. dop» £e hee? J> Vriend e» liwjie» mogelijk i» verband reet
«ij» witókamhedeii de heer- H» ïlemeye*. In ve*bai<id «et de verachttirine T»n de conferentie «aar een latere ctatxnn xijn wij
nog daende »et een derde spreker»
Naast .;;deze inj.. ..Dingen' zullen' ook 'énige jongeren hun visie op
het gestelde probleem geven, Ia elko inleiding zal er gelegenheid zijn tot een uitgebreide disoussie en tot het stellen
van vragen. Hierna volgt een algemene nabeschouwing van de
conclusie die uit deae conferentie te trekken zijn.
Tot slot zullen de volgende films vertoond worden;
"Middeleeuwse Bouwkunst"
"les deux timides"
"Ballade van de hoge hoed"
Tussen de verschillende inleidingen zullen korte pauzes zijn,
Daar het van belang is, dat zoveel mogelijk intellectuelen,
kunstenaars en leerkrachten aan deze conferentie deelnemen,
zouden wij U hierbij willen verzoeken déze conferentie bekend
te maken onder uw collega's en vrienden.
Zo, U nog niet Uw instemming met ons initiatief hebt betuigd
of nog niet in het bezit bent van een toegangsbewijs voor de
conferentie, kunt U dat door onderstaand formulier doen,
WIJ KUJffiEN U THANS REEDS MEDEDELEN, DAT MBEH DAN 400 PEESONEN
HUN INSTEMMING MET ONS INITIATIEF HEBBEN BETUIGD!

Ondergetekende,
N A A M
A D R E S

K W A L I T E I T

x betuigt hierbij zijn/haar instemming met de conferentie
"Cultuur Bedreigd" op 14 Juni a,s,
x verzoekt toezending van .,, kaarten en zendt hierbij het
benodigde bedrag ad, E'1.,.;,. (35 et per stuk),
x stort ï1!..,.,. op postgiro 507503
t.n.v. V/.J, van Büttinghausen, Amsterdam om de conferentie vooral nu financieel te
steunen.

Deze strook op te zenden naar Weesperzijde 42A',Amsterdam.

j v

.de -cultuur bedreigd!
Hieronder laten we de inhoud van enige krantenberichten volgen, die - hoe toevallig deae berichten ook zijn.al een beeld geven van de ernstige aantasting van ons culturele leven.
"De "Stichting Duinrell", die
nu vijf jaar werkzaam is ter
steun en introductie van jonge beginnende kunstenaarsjrèrkeert in zéér gróte f ItianefeIe .moeilijkheden, Het tekort
la twlnibigduia^hft gulden .:,
indien '.men .geeii, ' &t<è;(Mi 'verkc
van- de overheid ë;a '/paTfici
ren zaX de 'tofeeta'nd onhoudhaafo
blijken te zijn. Op elk ooneert dat zij geeft, legt aij
gemiddeld F, 375.- toe."
HgT
Op de in Utrecht ge-houd en"BJöeenkooat Soholennood" wees de
heer Bogaard er o,ra.op, dat
door het "opstoppen" van klaasen, die voor 30 tot 36 leerlingen bestemd zijn, rnet 40,*
50 en soms zelfs 60 kinderen,
het onderwijs africhting wordt
in 'plaats van vorming i Spr.
stelde vast, dat thans reeds
êên derde van alle klassen
meer dan 40 kinderen bevat j
in dit gedeelte zit meer- dan
de helft van het totaal aanta.
kinderen. Juist in de dichtbevolkte arbeiderswijken puilen de klassen uit van de kfa
deren. Het opvullen van de
klassen gaat bovendien ook tai
koste van de onderwijzers."
"Het lege gebouw van de voormalige Hollandse Schouwburg
aan de Plantage Middenlaan
staat nu al jaren bloot aan
weer en wind. De natuurelementen hebben ook binnen .in
het gebouw, althans wa't het
bovenste gedeelte betr.ft
vrij spel. In de kelder on - •
der het gebouw staat- een
halve meter modderwater, ,Iar
vroeger de orkestbak was, is
nu een diepe put, eveneens
ondergelopen,

.,,^
_ van DEBA!Iï_
"Het is nu al zo ver dat jongens,
die illustrator willen worden op
de Hijkswerkplaats OMGESCHOOLD
worcleu tot draaier. Wart ja,, goed
werk was er niet te vinöen r en men
'kon -..daarmee .wat. ver^ieien,- -' Ifij
rt ,;t,ojb d.,é b8ó^ë;V^ekaaa^s -\an-

"' ;

i;

,

y

k'tóêej-gesterdy^Ct, ^
'die werkelijk ,capao^,t^i.
, 'overdag op eeti EijkswerkpÜÊBts

moet zitten. om 's avonds, aijn
stud-ie te kunnen bet

HAÏTJUIHBSCHSBDEE N . " " " ' 5~'

Een uitgebreide discussie vond
plaats over het probleem der militaire oefenterreinen. V/ie zich
nog steecis de omvang van de hier
liggende moeilijkheden niet realiseert, moet cle kaart van delfeluwe maar eens voor zich nemen
en vervolgens bedenken, dat o, a.
grof gescheist, de gehele oppervlakte gelegen tussen de lijnen
Stroe-OttGrlo-ÏÏoenderlo-Kootvojfc
de Oldebrookse helde en de hei
ten Z „ W . van Deelcm aansluitend
aan de Hoge Veluwe, ja zelfs 40
Ha van laatstgenoemd gebied aan
de bevrediging van do nog steeds
wassende recreatiebelloef ten is
onttrekken-. En dat is alleen al
op de Veluwe; om nog te zwijgen
van Eavelte ? " Kroonspolders
'op
Vlie, loonsé en Drunonae Duinen
enz. enz. 1 1 ,
HAIDBLSBMD

'"De inspecteur van
alle in de Gooise School te Laren gebruikte schoolbanken afgekeurd omdat sij niet meer voldoen aan de tegenwoordige eisen
vati een juiste houding -van hot
tot- s-tilzirtton gedwongen school
kind» de school a r'ts i's na een
ingesteld onderzoek tot dezelfde conclusie gekomen.

"de cultuur bedreigd",vervoigc
N.R.C..

"Het
U'I'.-.'ij'.,, '•.'., .-"./:': -:je\n AalmoeZo is gebleken, dat in 1949
senier shui. s;; op ïi-o Waterlooplein
van de "beeldende kunstenaars be- waar, sinds 1945 de .%>ademie
van
neden P. 1000,- heeft verdiend ai Bouwkunst is gevestigd heef t dch85# van de schilders en grafici, gend restauratie nodig en daarmee
beneden P. 2000.-. Voor de beeld dreigt het onderricht aan deze Ahouv/ers zijn de cijfers v/at gun- cademie in ernstige moeilijkheden
stiger, daar in dat jaar een Tnij te komen* Zij heeft n.l« niet de
groot aantal monumenten is ver- middelen voor restauratie» Een
vaardigd. Een vierde deel van de aantal bouwkundigen, verenigd in
kunstenaars heeft niet eens
de de Willem Kromhouttitivhtlng, vesbeschikking over een atelier, dat tigt thans in sen geschrift de aan
aan eniger mate redelijke eisen
dacht op dsze ai~uatis. " f
voldoet.

?

ÏÏit de "MEPBIffiiLLIÜFGBN VAH? HBJT
PRINS JB3RNHARD POKDS no. 2/^51

BIT

"Nog slechts 7 % vannhet wetenschappelijk onderzoek - naarbesteed budget - vindt plaats aan
de Universiteit. Als '"gezond1"
wordt tenminste een verhouding
van fundamenteel of zuiver we tenschappelijk onderzoek en toe
gepast wetenschappelijk ondP1- »
zoek beschouwd van 15%/85^.
Maar rond 90 % van., de v/eten -.
schappelijke publicaties stamt
nog steeds uit Universitaire
kring. Het uitgeven daarvarrarordt
echter financieel schier onmo gelijk.

"Voor deze Fe 400»-toebjïikTier
maanden gewerkt. Volgens dM honorariuia heeft mijn coörpos^itiewerk
een was.rde van J1» 120Q*-;1; pdfr jaar
(zonder belasting datf)° V>En ^u verwacht
nog dat IE de kosten voor
vermenjgvuldig:!ng van mijn werk
zal dragen* Ik "ben blij voor mijn
hulp'-in-d.3«hui3houding dat zij een
verstandiger vak heeft gekozen.
Haar de Fa «M xS "b ach & Co mij meldde
bedragen de koston voor het druktei
van de dria werken ongeveer P.2000
Wanneer ik dus mijn drie,n.T>. in
opdracht geschreven composities ge
drukt wil hebben, ZOIMï ZIJ KumSN
WORDEN UITGEVOERD, MOET IK daar J.
1600»- op TOEUCGGEÏT".

'"'. vano'B.

dsn

Op de conferentie zal dan ook de situatie, door bovenstaande berichten geschilderd, onder ogen moeten worden gezien. Tot onze grote
vreugde zien wij dat van verschillende k&nttsii pogingen worden ondernomen ter verbetering.
Zo kwamen onlangs 2000 onderwijzers en ouders op 28 .*•;•;.•":;;.l in Utrecht
bijeen om te demonstreren voor een snellere scholenbouw o
Zo werd er de conferentie van de ÏT.S.R. belegd, op 19--21 iipril,
men zich heeft bezig gehouden met een aantal nijpende sfcudentennoden
en daardoor van betekenis WP.S voor de studentenwereld.
Zo namen enkele jonge werkeloze kunstenaars het initiatief om werkgelegenheid te zoeken, onder meer het aanbrengen vr.n bselden en
v/andschilderingen in de stad Amsterdam»
••••
/bijdrage
Zo zal ook de conferentie- "cultuur bedreigd-'1 een bsl^n^ri.lkc moeten
zijn ter verbetering van de algemene situatie op cu'lturoel gebied.
Wij willen U hierbij daarom ook verzoeken ca zo groot mogelijke
ondersteuning te geven aan deze conferentie?

Corr.Adres»; ','eesperzi jde 42A !, Amsterdam.
Bulletin no 3»
.L, S.

In verband met het gelijktijdig plaatsvinden van een
Conferentie over het Hoger Onderwijs van het Verbond van
Wetenschappelijke Werkers en een vergadering van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars op 17/18
Mei heeft het initiatiefcomité van de conferentie "cultuur bedreigd" gemeend het besluit te moeten nemen., de
conferentie uit te stellen tot 14 en 15 Juni.
Dit besluit is na rijp beraad genomen, omdat wij weten,
dat het uitstellen van de conferentie voor de vele bezoe-»
kers wellicht moeilijkheden met zich mee brengt,
'71 j hopen echter dat U ook op 14 en 15 Juni aanwezig kunt
zijn en wij zijn ervan overtuigd, dat het uitstellen van
de conferentie tevens met zich mee zal brengen, dat .nog
meer personen van ons initiatief op de hoogte zullen komen
en hun steun hieraan willen verlenen.
Wie via een bestelling aan ons Comité een uitnodiging voor
17 / 18 Mei heeft toegezonden gekregen, zal in de loop van
de volgende week een nieuwe kaart van ons ontvangen, •
Waaneer U zich op andere wijze reeds van een kaart voor 17
en 18 Mei hebt voorzien, kunt U deze kaart(en) inwisselen
-tegen de uitnodiging voor 14 en 15 Juni door de oude kaarten
aan ons op te sturen.
Indien U nog niet Uw instemming hebt betuigd met deze conferentie, dan kunt U dit alsnog door middel van het onder»
staand formulier doen.
In
de hoop U dus op 14 en 15 Juni als bezoeker van de con
ferentie "cultuur bedreigd" te mogen ontmoeten, verblijven
Hoogachtend,
namens het initiatief oomi
I. de Jong, t,op te zenden naar de ; . ; /eesperzijde 42A ' , te Amsterdam.
Ondergetekende, N . A A M
A D E E 3
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x betuigt hierbij zijn/haar instemming met de Conferentie
"Cultuur Bedreigd" op 14 en. 15 Juni a, s,
x verzoekt toezending van ... kaarten en zendt hierbij het
benodigde bedrag é Fl ........ (• 35 et per stuk).
x stort Fl ...... op postgiro no. 587803 t. u. v. W.J.vtBütting«
hausen. Amsterdam om de conferentie .vooral nu financieel te
steunen,

aanzien genoot, wordt' Liet afbraak bedreigd.
Voortdurend wordt ei- door de Overheid bezuinigd op de uitgaven voor
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Subsidies worden verlaagd of opgeheven, waardoor verschillende culturele groepen en instellingen ia
hun activiteiten worden belemmerd en soms zelfs geheel hun werk moeten
staken.
De Nederlandse Opera, toneelgezelschappen, orkesten,- balletgroepen ei
ook musea, archieven en a n d e r e kostbare verzamelingen hebben net grote
financiële moeilijkheden te te^rr .,
.De sociale positie van de kunstenaar is meer dan bedroevend en onze
goede krachten worden daardoor vaak gedwongen werk. in het buitenland
• te zoeken.
Er is geen tak van het onderwijs, die niet met een nijpend tekort
,aan lesruimtfi en .leermiddelen te kamper:, heeft en. w a a r b i j bovendien
de mogelijkheid van li^hamelljkf? opvoeding m°t de dag kleiner w o r d t .
De Bectores Magnifici herinnerer: elk j a a r aan de schromelijke achterstand op het gebied van de modems apparatuur der universiteiten;
het wetenschappelijk onderzoek in gi z i j n geledingen geniet in veel
te geringe mate de daadwerkelijke belangstelling van de Overheid,,
2e -sociale positie van vele s t u d e n t e n is slecht vooral op het gebied van het werkstudentschap^ het beursens^elsel en de "mensa" a
Onze cultuurmonumentem, soals vele kerken in ons land worden met verval
bedreigd door
de geringe o f f e r s , die de Overheid zich hiervoor getroost.
Steeds meer recreatiegebieden en natuurmonument-sn, zoals ds Hoge Veluwe worden geofferd aan de Defensie,
Over deze stand van zaken zijn v/ij zeer verontrust..
De Overheid verdedigt d i t ' b e l e i d met de bewering, dat ons land kosten noch moeite mag sparen om de bewapening te doen slagen, die dan .
moet dienen 'om onze cultuur te verdedigen,
Hoewel wij geneigd zijn deze bewapening vanuit verschillend standpunt
te beschouwen, z i j n wij eerisgèsing van mening dat esn dergelijk beleid ten ronaien van ons onderwijs, onzo kunst en wetenschap een
ernstige achteruitgang van onze Nederlandse Cultuur ten g-avolge heeft»
Wij roepen Ieder, wie dit
ter harte gaat op, z i j n Instemming te : betuigen met en steun te verlenen aan het voorbereiden en bijeenroepen
van een conferentie op 14/15 Juni a . a . , die deae s t a n d van zaken ernstig onder,, ogen zal moeten zien en wegen en middelen zal moeten aan, geven die tot verbetering lelden.
Wjj juichen elk initiatief. dat in dit verband genomen w o r d t , van ht •
te toe, en spreken de wens uit, dat deze conferentie een belangrijke bijdrage zal z i j n ter bestendiging °n ontwikkeling van onze eultuur
lot de ondertekenaars behoren;
i.B, Beyerman, beeEhouwster; H, Bierman, Idontessorileider; A,I,J,
Brandenburg, onderwijzer; M e j c W , I > . F , Burger, dir.huish,school, ,A.van
Eyck, architect; W,G-ehreis, Dit, Volksmuziekscho.ol;; W.Haye-Westengorp,
bouwk. tekenares; Ed.Hoornik, letterkundige ;P,ÏIunzicker s_ schilderes^
C.Kiaasen, graficus; P.Koning, beeldhouwer^ G-. te kronnie, waterbouwk;
G.Kouwenaar, letterk; liildo Krop, beeldhouwer; H r . J a f f é , a ö j . c l i ï . S t e d ,
Museum, B.W.E.Ide, arts;Jj, Ligteliinj, p i a n i s t j H,v»Jjith, beeldbouwer;
Bertus
van lier, componist;E,ten M e e r t e n , toneelspelersHr.Herkelb^charohiteot; K.Molenaar, ontw. voora,vakgroep GKF, B G Muller leraar
G-e m. Kweekschool., Br.Babê, leraar G-em.Kweekchool ; 'A .Schaller beeldhouwer-;
N.Schuyt, componist; f7,Snit, ler&ar; Jfjii Sluyterp. schilder;. 0*ïreumann, graf.ontw.&KP;Dr, J.Suys,Lector Q-eni,Ur.iversi c,.it, J, de Vaal,
d ir. Eed. Filmmuseum; J „J „ V r i e n d , architect; leraar ï'Iïoj B,Voeten, letteifc
Brof.Dr.W.F.Wsrtheim; Oorry Vonk, ?7im Ean, A±X)cabaret allen (Be A ' d a a .
H.-Baaren, ; tekenleraar; v/.A.P.Hoefc, municus; K, A n d r e a , schilder; Hr,
ter Meulen, bibl«Vredespaleis;Prof„F.Sohur;; allen te den Eaag,Hr„
Duursma., hoofd 1,0, G r r o n i n ^ s n j A.v.G-ogh-Kaulbaoh, schrijfster\,
Otto ? musicus, leraar: Ir.X,J.Hondlus, pllen te Haarlem, C„J,Se Ik,
schrijver, Broek-in Va t er l a n d ; Th»S. Cappenberg, leraar,.Hilversum.

