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HET 8ste QPSJ-CONGHES

Samenvatting

Op 16, 17 en 18 april 1960 werd te Soest het 8ste congres gehou-

den van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd, een in 19̂ 7

opgerichte communistische organisatie voor scholieren.

De OPSJ is voornemens op ruime schaal een rapport te verspreiden

onder uitgevers van schoolboeken, aardrijkskunde- en geschiedenislera-

ren en scholieren over "veranderingen op de wereldkaart". Dit rapport,

bedoeld als "correctie" op de bestaande "westerse" leerboeken en at-

lassen, is opgesteld door een OPSJ-commissie, welke op het 7e congres

werd aangewezen.

Voorts ligt het in de bedoeling clubs op te richten voor sport,

cabaret en muziek, teneinde de mogelijkheden tot contact en samenwer-

king met andere jeugdorganisaties te vergroten. Om deze redenen wil

men ook een "sociëteit voor studerende jongeren" openen in Amsterdam,

waar veruit het merendeel der OPSJ-leden woont. Dit project zal echter

wel moeilijkheden opleveren, gezien de zwakke financiële positie van

de landelijk circa 200 leden tellende vereniging.

De OPSJ-leiding heeft aan de Amsterdamse Jeugdraad verzocht als

lid van de raad te worden toegelaten, wel beseffende, dat daardoor

haar inspraakmogelijkheden in de organisatie van het jeugdwerk in Am-

sterdam aanzienlijk zouden worden vergroot.

Het congres koos een nieuwe organisatieraad (verenigingsbestuur)

van 18 personen, waaruit de vroegere secretaresse Lenie SAKS als voor-

zitster werd aangewezen.
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HET 8ste QPSJ-CONGEES •

Op 16, 17 en 18 april j.l. werd in Soest in het kamphuis "De

Lichthoek" het 8ste congres gehouden van de Organisatie van Progres-

sieve Studerende Jeugd, de in november 19̂ 7 opgerichte communistische

jeugdbeweging voor (oud)-scholieren tussen de 12 en 30 jaar.

Voorbereiding.

Oorspronkelijk zou het congres eind februari plaats vinden. Begin

van die maand werd echter besloten het uit te stellen tot de Paasdagen.

Men achtte blijkbaar de tijd van voorbereiding te kort. Bovendien wil-

de men de datum van het congres zoveel mogelijk doen samenvallen met

het tijdstip van het 12-g- jarig bestaan van deze organisatie.

De discussiegrondslag, vooraf toegezonden aan de afdelingen ter

bespreking in de ledenvergaderingen was ook leidraad voor de beraadsla-

gingen op het congres.

Zij handelde over de groeiende onafhankelijkheid van de landen

en volkeren in Afrika, de geweldige ontwikkeling van de ruimtevaart

in de Sowjet-Unie, het bezoek van CHROESTSJOW aan EISENHOWER en over

de voorstellen van de Sowjet-Unie voor algemene en totale ontwapening.

Aangekondigd werd dat de OPSJ actie zou gaan voeren voor uitbreiding

van het gymnastiekonderricht.

Het congres.

Lenie BAKS, toen nog secretaresse van deze scholierenorganisatie,

besprak in haar inleiding de activiteiten van het afgelopen jaar. Deze

bestonden voornamelijk uit de strijd tegen wat zij noemde de verdraai-

ing van de feiten in de geschiedenisboeken. Een op het vorige congres

ingestelde commissie had het resultaat van een desbetreffend onderzoek

neergelegd in een rapport, getiteld "Veranderingen op de Wereldkaart".

Het rapport is bedoeld als een correctie op de bestaande "westerse"

leerboeken en atlassen. Lenie HAKS wees op het grote belang van dit

rapport en drong aan op ruime verspreiding ervan onder uitgevers van

schoolboeken, aardrijkskunde- en geschiedenisleraren en scholieren.

Voorts maakte zij veel ophef van de door de jeugd behaalde successen
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bij acties tegen de recente rassendiscriminatie in Zuid-Afrika.

De op haar inleiding volgende discussie leverde weinig nieuwe

gezichtspunten op. Slechts twee sprekers hadden critiek op het OPSJ-

bestuur, dat zich blind zou staren op de mislukkingen van Amerika in

het ruimtevaartproject en dat de Sowjet-Unie te veel ophemelde. Een

andere discussiant, die samenwerking propageerde van de communistische

jeugdorganisaties met de Onafhankelijke Socialistische Jongerenorgani-

satie (OSJO) kreeg een berisping van Lenie HAKS. Volgens haar heeft de

OSJO het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond er van beschuldigd een man-

telorganisatie van de CPN te zijn. De OSJO is mede opgericht door jon-

geren uit de Bruggroep en is dus niet neutraal, zoals wordt voorgewend

en samenwerking ermee, aldus Lenie HAKS, zou alleen verdeeldheid ver-

oorzaken en aan de OSJO bestaansrecht geven.

Commissievergaderingen.

De eigenlijke werkzaamheden van het congres concentreerden zich

rond de bijeenkomsten van twee commissies, t.w. die van organisatie en

verenigingsleven, alsmede de z.g. actie-commissie. Tijdens de bijeen-

komst van de eerste werden de financiën van de OPSJ en die van het pe-

riodiek "Spektakel" onder de loupe genomen. Daarbij bleek dat de finan-

ciële toestand somber was. Vele leden betaalden geen contributie en

bovendien vond de afrekening door de afdelingen aan het hoofdbestuur

slecht plaats. Het werd nodig geacht in iedere afdeling eindelijk eens

een penningmeester aan te stellen, die voor zijn taak berekend was.

Ten aanzien van "Spektakel" werd opgemerkt dat de redactie moest wor-

den uitgebreid en dat op alle scholen een correspondent moest worden

benoemd, die regelmatig artikelen voor het periodiek kon leveren.

Voor wat het verenigingsleven betreft, wilde men het contact met

andere jeugdorganisaties stimuleren, vooral met "Kerk en Vrede" en met

"Jeugd en Evangelie" (een interkerkelijke jeugdgroepering, die contact

zoekt met en evangelisatie verricht onder buitenkerkelijke jongeren).

Voorts is het de bedoeling een sport-, een cabaret- en een muziekclub

op te richten. Om het verenigingsleven te stimuleren werd voorgesteld
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in Amsterdam, waar ca 80% van de leden woont, een socie'teit voor de

studerende jeugd te openen. Gezien de voortdurende geldzorgen waarin

men verkeert, valt het te betwijfelen of dit plan enigszins redelijk

verwezenlijkt kan worden. De OPSJ heeft reeds aan de Amsterdamse Jeugd-

raad verzocht als lid te mogen toetreden. De jonge communisten denken

dan gebruik te kunnen maken van de faciliteiten, die een dergelijk lid-

maatschap met zich meebrengt en verwachten op deze manier ook te kun-

nen beschikken over vergaderruimte. Bovendien zou het contact met niet-

communistische jeugdorganisaties worden vergemakkelijkt.

Actiecommissie.

Deze commissie adviseerde een onderzoek in te stellen naar scho-

len waar geen gymnastiek kan worden gegeven wegens het ontbreken van

lokalen voor lichamelijke oefening. De OPSJ wil dan actie gaan voeren

voor uitbreiding van het gymnastiekonderricht.

In het kader van de communistische campagne voor ontwapening

stelde de commissie voor een aandeel te leveren in het mobiliseren van

de publieke opinie in verband met de topconferentie. Zo zou de OPSJ

het initiatief nemen tot het zenden van delegaties van scholieren naar

Parijs om daar tijdens de topconferentie aan te dringen op doeltref-

fende maatregelen. Ook was men van plan op scholen comité's te vormen

ter ondersteuning van de Nationale Vredesmanifestatie die op 15 fiei

jl. in het RAI-gebouw te Amsterdam werd gehouden.

Voor wat betreft de actie tegen de rassendiscriminatie werd aan-

bevolen deze voort te zetten en te zoeken naar middelen om de belang-

stelling en de verontwaardiging niet te doen verflauwen.

Een incident.

Op de eerste congresdag werden door vertegenwoordigers van het

communistische ANJV en de communistisch georiënteerde studentenvereni-

ging "Perikles" begroetingen uitgesproken. Hierbij ontstond een klein

incident. Bart SCHMIDT, de vice-voorzitter van het ANJV maakte er be-

zwaar tegen dat hij na de vertegenwoordiger van "Perikles" aan het

G E H E I M - k -



Behoort bij schrijven no. 539-735

- k -

G E H E I M

woord zou komen. Kij achtte zijn organisatie heel wat belangrijker dan

de studentenvereniging. De congresleiding wees dit argument echter van

de hand en er bleef SCHMIDT niets anders over dan zich onder protest

daarbij neer te leggen. In zijn toespraak memoreerde hij de jongste

zitting van het Executief Comité van de Wereldfederatie van Democra-

tische Jeugd, die iri maart jl. in Conakry (Guinee) werd gehouden en

die hij als lid van het comité bijwoonde. Hij bracht de dank over van

het Executief Comité voor het optreden van de jeugd in de actie tegen

de Zuid-Afrikaanse regering.

Nieuwe organisatieraad.

Tijdens de besloten huishoudelijke zitting van 18 april werd een

nieuwe organisatieraad (zie bijlage) van 18 personen gekozen, die op

zijn beurt en uit zijn midden een dagelijkse leiding verkoos, met Lenie

HAKS als voorzitster. Zij neemt nu de plaats in van Jan de BOO, die in

augustus 1959 voor studie naar de Sowjet-Unie vertrok.

Varia.

Het congres werd bijgewoond door 61 jongeren. Het aantal lag wat

hoger dan bij voorgaande congressen als gevolg van het feit, dat het

hoofdbestuur niet alleen gedelegeerden en gasten ontving maar alle le-

den (in totaal 200) in de gelegenheid had gesteld het congres bij te

wonen.

De stemming onder de aanwezigen was goed. Men vond dit congres

beter geslaagd dan het vorige dat in 1959 in Blaricum werd gehouden.

Er werden veel besluiten genomen. Het is evenwel de vraag of de OPSJ

deze met succes kan uitvoeren. Het bestuur speculeert daarbij onge-

twijfeld op het enthousiasme van de leden, dat deze nog kortgeleden

toonden bij de acties tegen de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek.

2? mei 1960
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BECKER, Cornelia Pieternella

BERG, van den, Hans

BOSHAKT, Maurits

BKUSSE, Marijke

FONTIJN, fiudolf

GEERLIGS, Paul

GNIRREP, Willem Kees

GOUBITZ, Olaf

GUNTENAAR, Joost

HAKS, Magdalena Hendrika

HEEST van, Ed n.g.o.

JEESURDM LOBO, Manja

KONING, Annigje n.g.o.

LEEUWE de, Reindert

PLOEGER, Johanna Petronella

VELTMAN, Martin

VISSER, Friedl n.g.o.

IJISBERG, Johan Frederik
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