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Betr,: ORGAAN "KENTERING"

Hierbij aangeboden het orgaan "Kentering1*
van de Federatie van vooruitstrevende studentenverenigingen
van Mei-Juni 1952.

KB, 25 Joni 1952
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Ko. 4029 - E - 50.

Onderwerp : "KENTERING".

Bijlage : l (een).

Bijgaand wordt U toegezonden één exempTgfsr^ van de "kentering"
van Mei-Juni 1952, het orgaan van de Federatie van Vooruitstre-
vende Studenten Verenigingen (F.V.S.V. ) in Nederland.

Zoals opgemerkt kan worden is dit nummer aanzienlijk beter
verzorgd dan de voorgaande nummers.

Voor de kosten hieraan verbonden en de ̂ oplaag eto. wordt ver-
wezen naar het dezz. schrijven Ko. 40-Q-'52 van.24-6-1952.

Einde.

V. 3.



No.'4029 - E - '50.

Onderwerp : "KENTERING"

Bijlage : l (een)

29 Mei 1952.

V e r t r o u w e l i j k

Bijgaand wordt U een exemplaar toegezonden va* een "speciale
uitgave" va* "KENTERING" - 3e.jaargang Mei 1952 -, het orgsa*
va* de Federatie va» Vooruitstrevende Studenten Verenigingen.

Naar uit het vermelde op pagina 16 va* dit *ummer ka» blijken
is de redactie va» "KENTERING" i* handen va* de bij U bekende
Pierre TUYNMAN (Neuilly Plaisamce, 17-5-1929), wo*e*de Amstel
172 II te Amaterds^/. Einde. '

l »> V. 3.
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4 APH 1952

ACW/S

Betr.» FEDERATIE VAN VQORUITSTREVMDE STUDENTEN VERENIGINGEN.

\g van Henk NIJMAN op weekggd̂ in Noordwijkèrhout van de Federa-
tie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen op 19 en 20 April.
H.NIJMAN "begon zijn speeoh met een overzicht van de belangrijkste poli-
tieke gebeurtenissen in "binnen- en buitenland, zoals vredesverdrag met
Japan, herbewapening, Finsterwolde, ambtenarenverbod, oorlog in Korea,
moeilijkheden in Iran, Egypte en Tunis, bacteriologische oorlogsvoering
e.d»
Vervolgens bracht hij de gebeurtenissen in de studentenwereld in heiin-
nering: jeugdfestival in Berlijn, de verhouding van de Engelse studen-
ten tot de I.U.S., de verschillende internationale vergaderingen om een
tegenhanger van de I.U.S. op te richten, de studentenactiee in Neder-
land (Paul van KEMPEN en Prof. SLIJPER in Amsterdam, de sprekers der po-
litieke partijen in Delft).
Spreker eonstateerde een vooruitgang in samenwgrking tussen B-kernsn
en een achteruitgang van de sociale omstandig vstn de studenten.Daarna
gaf hij enige oritiek op de eigen organisatie» De contacten met andere
verenigingen en ook met de individuele studenten zijn iets uitgebreid,
maar nog zeer onvoldoende, terwijl ook de werkgroepen niet naar voldoe-
ning functionneren.Er moeten meer acties en lezingen gehouden worden,
zoals b.v. over het cultuurcongres.
Resolutie voor het werk voor de komende maandent

A. Over de werkmethode»
Alle leden zullen zoveel mogelijk hun contacten in dienst stellen
van de strijd voor de vrede en democratie. Zoveel mogelijk handteke-
ningen dienen verzameld te worden voor cultuuroongres. Voor Kentering
zal ieder zoveel mogelijk propaganda maken» Werkgroepen moeten nader
uitgebreid*

B. Over de bacteriologische oorlogt
F.V.S.V. protesteert tegen deze oorlog en eist bestraffing van de
schuldigen»

C» De ïïnity-meetingi
F.V.S.V. ziet het belang van de ïïnity-meeting van de I.U.S. en niet
aangesloten Nationale Unies en streeft naar deelneming van de N.S.R.
hieraan*

D» Democratisering Ned. Studentenwereld»
F.V.S»Vé streeft naar democratische plaatselijke vertegenwoordiging
en naar opname in de N.S.R.

KB, 23 April
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Eed , van. Vooruitstr<, ütudo
&ecr : M a r a t h p nw e g 3 3 'J
Amsterdam- Zuid o

Waarde Vrienden

Ver

b April

"iie winter vlucht voor de l ent ducht*
Laten we dit om te beginnen vaststellen.
ĵ r moge nog een nageKomen ruKwind of sneeuwstorm
ovef'öns Kosnen,wij KijKen niet zo nauw.
hebben immers de P'aas in zicht.^n na de Pasen,

itüï Wjiülvaiiu]j Ut 19 en 2,0 AthlL
iian gaan alle ï'.V.h.V. leden naar Moordwijkerhout
(.ooer) van den iurg» Langeveld 23 tel 425.'
Jjari willen wij eens degelijK. over de organisatie-praten
(üultuurcongres,, contact met andere verenigingen, komende?
werkzaamheden enz») ' ' ' ' ' . - i
Maar dat/rs niet alles'ili 111 Iie icampcomaissie^eeft
meer in voorra-i, o.a« een programma sport en spel, dat
door onze deskundige Riet van BeeJt wp.rd't-. v'o.oris:èr,eid\.
&r wordt gefluisterd over oneerlijk trefbal.
De kosten zijn belachelijk laag. f l p.p. •(•
Wij nemen deKens mee; voor mammies pappotten'^V^
aangename berlohtj -dat er gelegenheid tot
koKen bestaat, jjroo'd voor 3 maaltijden-
plus (ruim) beleg meeslepen. (Hebben de
krachtigsten onder ons weer geurige worste^.-èn
smaKelijKe lunchkaasjes bij zich?) Voor kjjftide- /
kleumers de geruststellende mededeling, oat er-;'
(.zonodig) verwarming is.^Men neme dus mee ^ )
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AJilLiahii bïU.RTAÏHILUTÜM

VAAlv

GRITI60HÜ z a T.A.V. Iü ï1. V. S. V.
ZüfilÜlG HÜMEllh.

PhüOST ÜP tüiiT IröLÓLAQiiiM. VAiM ÜNö
Le kampcommissie.

Vertrektijden Amsterdam: Metsers ; Hoof ddorppl. eindhalte lijn 2
om 14 uur,

- • Trambus s er s o Plaat s öpui(blauwe tram; om
2 uur ' s middags

Houte; Tram tot de fapaarn-estad. Overstappen op bus naar Noordwij-
Kerhout. Prijs ongeveer l gulden en 25 opcenten.
Vertrékti j den i»elf t . » * . . <,.... , ... , ....-< . . .



ÏEBBIHDING 6.

Ho. 128/195 2.

VERTROUWELIJK,

t 1952.
«•i--"""-'™1"*'""1

OP KAART~ "

PAR:

Verslag van de politieke lezing, uitgaande van het
noemende Initiatief Comité,voortgekomen uit Studium Gene-
rale te Delft,op Vrijdag,? Maart 1952,omstreeks 17.00 uur,
in de grote zaal van het gebouw "Stads Doelen" te Delft.
Spreker: Gerard Gilles GEELHOED,geboren te Haastrecht,

4 Augustus 1920,wonende te 's-Gravenhage.
Aanwezigi ongeveer 100 studenten.
Zaalcapaciteit: 960 personen.
Stemming: rustig-»

^e omstreeks 17.15 uur,beklom Geelhoed,zonder door een (.•
der aanwezigen te zijn ingeleid het spreekgestoelte en
ving zijn lezing aan. Hij behandelde punt voor punt het
Ontwerp Beginselprogram der Communistische Partij van
Nederland,zoals dat stond afgedrukt in"Be Waarheid" van
Zaterdag,26 Januari 1952.
'̂ e omstreeks 18.00 uur was hij hiermede klaar en aange-
zien geen vragen werden gesteld door een der aanwezigen
en ook niemand der aanwezigen.de spreker bedankte,was de
gehele vertoning hiermede ten einde en gingen allen de
zaal uit.
Bij dit verslag wordt gevoegd een foto-copy van een con-
vocatie, welke door de secretaris van de Progressief Demo-
cratische Studenten Vereniging "Delft",aan enige studenten
was gestuurd,die wel eens de werkvergadering van deze ver-
eniging bezoeken,doch niet als lid staan ingeschreven.

Verbinding 6.



PROGRESSIEF DEMOCRATISCHE 7\»
STUDENTEN VERENIGING

Hierbij wordt U uitgenodigd tot bijwoning van
tE23NO

SPREKER,

Namens het bestuur, de secretaris,



6 Maart 1952.

Ho. 123/195 2.
BIEHSTGEHEIM,

10MRT195?>*

Verbinding 6 heeft de eer U hierbij te doen toekomen
een foto-cppy van een gedeelte van een bladzijde van
het officiële orgaan van de Delftse Studenten Baad te
Delft,"Het Orakel van Delft",van 22 Februari l952,Ho.

22.
Hierin komt op bladzijde 3 een aankondiging voor welke

is bestemd voor de Marxistische werkgroep van de Pro-
gressief Democratische Studenten Vereniging Delft.
Deze bijeenkomst werd inmiddels gehouden ten huize

x \t van Johan Willem KON IH G, g e boren te Amsterdam,11 Maart
1917,werktuigkundige,wonende Voorstraat 27 te Delft.

De personalia van de secretaris van de P.D.S.V. zijn:
jJacobus Prana HQHDjnJS, geboren te Rotterdam,13 November
1925,student,wonende ïweemolent jesvaart 28_te Delft.

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd
\ de Binnenlandse Veiligheidsdienst

te
's-Gravenhage



ëën typiscHüIHbg "vanUeze tijcTtë zijn,
n was dit zo met bun soortgenoten na
'wereldoorlog, in de „roaring twenties",
t alleen is nog geen reden dat ze het
zelf zouden zijn. Zo is het ook niet

'lijk dat Vinkenoog c.s. baanbrekers
lat zij evenals Van Deyssel een merk'
sprong in het literatuurgebied nemen.

niet, dat in die tijd een bom barstte in
slapen en muffe wereld, en dat nu een
kspistool wordt afgeschoten te midden

i publiek dat naarstig zoekt naar een
. in de letterensfeer.

: lasterlijke insinuatie over het Jeugd-
s ik niet in te gaan; U hebt toch niet
•rde persoon op h*t OO0?

J. CANNEGffiTER

is Uw speciale belangstelling dan ook terdege
waard, zodat ieder -wordt aangeraden ven de
geboden gelegenheid, om deze, zo weinig uit-
gevoerde muziek te beluisteren, gebruik te
maken.

J. P. BROMBERG

|= VEBENIGINGZN

NTCONFERENTffi

jndelijk convent van Christen studen-
iseert op ^ en 2 Maart haar jaarlijkse

conventconferentie, ditmaal op
te Zeist. Zoals wellicht bekend

doel van het convent «en gesprek op
•reugen en te houden tussen al diegene,
>tus als Heer over hun leven erken-

fien zo tot een beter verstaan en waar-
in elk»^ \.
[fofdthehia van de conferentie is;
jpn Opstanding van Jezus Christus",

de eerste dag Ds H. ). Heerlng eo
fcVitte S. }. een inleiding zullen houden.
itweede dag zal Pater P. Gusse O.F.M.
pver „Doel, methode en nut van het
itig gesprek".
'belangstellende is van harte welkom.
jn bedragen ƒ 4,60. Opgave bij R. T.

Thierenskade 26, Rijswijk of bij A.
jlafcker, Mijnbouwstraat 16.
ie inlichtingen fcij de besturen van de
itrokken verenigingen, te weten: Sanc-

lUius. S.S.R.. N.C.S.V.. V.C.S.B. en

[R N.C.S.V.

Dam, Voorzitter.
Bonebakker, Secretaris. -
[jen, Penningmeester.
Jonge, Kringsecretaris.
Stikker. Archivaris.

J-endans, Commissaris.
[retariaat is gevestigd Mijnbouwstr. 16,

GR, BONEBAKKBR, Srcr.

WERKVERBAND VAN HERVORMDE
STUDENTEN

Koffietafel: Vrijdag 29 Febr. in Café Koot
op de Beestenmarkt. Aanvang: 12.45.

Ds J. T. Los zal spreken over: „De stand
van het Kerkelijk gesprek".

G. C. DAMSTRA, Secr.

V.CSJB.

Eerstvolgende dispuutbijeenkomsten:
Dispuut III, leider: Ds P. Jonges;
28 Februari om 8 uur, Leeuwendaallaan 26,

Rijswijk.
Dispuut B, leider: Drs H. M. de Lange;
26 Februari om 8 uur, Nassau Odyckótraat

4, Den Haag.
Dispuut C. leider: Prof. Ir R. van Hasselt;
25 Februari om 7 uur, Pr. 'Bernhardlaan 4.
Voorts wordt er de aandacht op gevestigd,

dat op l en 2 Maart op Woudschoten de hui'
delijke conventcooferentie wordt gehouden,
waar de V.C.S.B. ten nauwste bij betrokken is;
verdere gegevens hierover kunt U elders in dit
nummer vinden.

F. E. MAUSER, Assessor

PROGR. DEM STUD VERENIGING
DELFT

Bijeenkomst Marxistische werkgroep: op
Maandag 25 Februari, & uur, Voorstraat 27.

Onderwerp: Over het dialectische ca Hteto-
rUch MatcriaUme.

Discussieleider, de Heer G. v. Praag, lid van
de gemeenteraad te Den Haag. Ook toeganke-
lijk voor niet-kden.

P. HONORIS, SKT.
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VERBINDING 6.
Bo.111/1952.
VERTROUWELIJK,

art 1952. o

.C
J

C

In antwoord op Uw schrijven dd.25 FeTOuari
Vertrouwelijk,betreffende P.Domela Hieuwenhuis e.a.bericht
verbinding 6„dat inderdaad in de maand Februari 1952, onder
diverse studenten te Delft een circulaire is verspreid,
ondertekend door de in Uw schrijven genoemde personen.Deze
circulaire is hier niét meer achterhaald kunnen worden.
De personalia van de ondertekenaars luiden als volgt:

//.Ji(Vfcrl*aJDOMB^*;.K3^C[WMHÜia NIJEGAASD,geboren te Groningen,
19 September 1929,studente,wonende Korte Geer 5a Delft.
Zij vestigde zich te Delft op 31 Maart 1949,komaide vaa
vGroningen.Zij studeert Bouwkunde aan de ïeöhnische Hoge-

school te Delft en is niet bij eeit Studentenvereniging^
Zij is de dochter van Jakob Ferdinand Sijpko Efijggaard

DQHBIA NIEUWENHUISfgeboren te Groningen,4 Februari 1900 en
Johanne Zirstlne PEDERSEN,geboren te Laurbjirg Den.19 Decem
ber 1898,beiden te Groninggn woonachtig. >••'

,| Despina PSOMAS,
j| —l/ geboren te Utrecht,22 April l950,studente,wonende Prins
Bernhardlaan 4 te Delft,vestigde zich te Delft op 10 Decem-
mer 1948,komende van Utrecht. Zij is ongehuwd en behoort
blijkens haar persoonskaart tot de Grieks Orth.Kerk. Zij
bezit de Griekse nationaliteit. Zij studeert aan de ïech-
nische Hogeschool te Delft voor Bouwkundig ingenieur.Zij
is lid van de Delftse Vrouwelijke Studenten Vereniging.
Zij is de dochter van Constantin PSOMAS,geboren te ühyra,
6 Juli 1898 en Ermioni PANYOÏIDES,geboren te Thyra,10 Au-
gustus 1909, beiden vermoedelijk te Utrecht woonachtig.
De naam D.Psomas,voornoemd,kwam voorheen alhier niet voor.

Hans ̂ lERSTRASZ,

geboren te Hijmegen,28 April 1950,student,wonende Anthonie
Duijckstraat 9 te Delft,is sedert 16 September 1948 te
Delft woonachtig.Hij vestigde zich o-p̂ djLe datum te Delft,
komende van Maastricht.Hij is ongehuwd en&ehport blijkens
zijn persoonskaart tot geen enkel kerkgenootschap Hij stu-
deert aan de Technische Hogeschool voor Scheikundig^ingeni-

eur.Hij is lid van de Gâ t̂î enĵ nvej:eniging__S .S.R.

Hij is de zoon van Deonislus Marius NIER3TRASZ,g©b(?ren J?e

\
J J

(̂



o
Ie Vervolg op schrijven dd.5 Maart 1952, Ho. 111/1952.

's-Gravenhage,19 Juni 1889 en Henriette Elisabeth Augusta
HAHÏÏ, geboren te Rotterdam, 25 December 1905. De ouders zijn
niet te Delft woonachtig.

/i/l Willem Gerard van der j£OUW,
/ "geboren te Soekaboemi,3 October l 950, student, wonende Mols-

laan 145 te Delft, *eatigdr zioh te Delft op 23 Sepèëmber
l 94 8, komende van Utrecht. Op 19 Februari 1951 werd hij al-
hier afgeschreven naar Rijswijk Z.H. Op 8 October 1951,
werd hij weer te Delft ingeschreven, komende van Rijswijk.
Hij is als student ingeschreven aan de Technische Hoge-
school voor de studie van Blectrotechnisch ingenieur. Hij
is niet bij een studentenvereniging .aangesloten. Hij is :

. ongehuwd en behoort blijkens zijn persoonskaart tot de

//'- N. H. Gemeente. Hij is de zoon van Adriaan Marius van der
TOUW, geboren te Batavia, geboortedatum niet 'bekend en Julie
SPIRLET,geboren te Padang,8 April 1904, Het is hier niet
bekend waar :de ouders woonachtig zijn.

Jan Adriahus VERBRUGGM,t,,
geboren te Amsterdam, 6 Juni 193jlj student, wonende Billiton-
straat 14 te Delft,is niet opgenomen in het bevolkingsre-
gister van Delft. Hij studeert aan de Technische Hoge-
school te Delft voor Werktuigkundig ingenieur.Hij ia lid
van de Delftse Studenten Bond. Hij is voor zover hAèrlb»4,
kend,ongehuwd. De namen van zijn ouders en woonplaats zijn
te Delf£ niet bekend.

, /) // ƒ{ Titia Clara KISRS, •
f\ geboren te Leiden,6 Juli 1927 , studente,wonende Hugo de
» G.rootstraatJUK&Kt 117 té Delft,is sedert 21 September 1948

te Delft woonachtig.Zij vestigde zich op die datum te
Delft,komende van Leiden. Zij is ongehuwd en behoort blij-
kens haar persoonskaart tot de N.H.Gremeente. Zij is de
dochter van Gerrit Fran9ois KIERS,geboren te Kampen,3 Ho-
vember 1891 en Eke OLIVIBR,geboren te lenaldumadeel,12
December 1894. De ouders zijn vermoedelijk te Leiden woon-
achtig. Van ïitia Clara Kiers is bekend dat zij jneerdere
malen de werkavonden van de Progressief DemogggAisehe Sta-
denten Vereniging bezoekt.Voor zover hier bekend vervalt
zij in deze vereniging geen functie en komt zij enkel maar

v'ala belangstellende *



2e vervolgblad op schrijven van 5 Maart 1952,No.111/1952.

\J

j
\s

De namen van de in dit schrijven genoemde personen kwamen
tot op heden in de alhier gehouden administratie niet voor .

In aansluiting op voornoemde circulaire,verscheen in"Het
Orakel" van 15 Februari 1952,No.21 een artikel onder het
hoofd "Politieke lezingen". Dit artikel was ondertekend*
door 9 studenten en wel:
11. Johan van gALKER,
geboren te Zwolle,12 November 1929,student,wonende Toor-
straat 27 te Delft.
2. Brita DOMELA NIBUWENHÜIS NIJEGAARB,
reeds genoemd in de circulaire.

13* HenkJNS,
geboren te Raalte(O). l April 1928,student,wonei de Juliana

^ laan 39 te Delft.

5< )/ 14. Johan 2ARTOG,
" geboren te Amsterdam,20 Maart 1932»student,wonende Voor-

st raat 27 te Delft.
|.5. Jacobus Frans JtONDIUS,
geboren te Rotterdam,13 November 1925,student,wonende Twee-
molentjesvaart 28 te Delft.

A A 6. Willem de_JONGB,
^ geboren te Bloej»endaal,2 April 1930,studenA,wonende Doelen-i

straat 106 te Delft.
7. Titia Clara KISBS,
reeds genoemd in vèrllafcËd"met de circulaire.
8« Hans NIERSTRASZ,
eveneens reeds genoemd.
9. Jan Adrianus YERBRUGGM,
waarvan de personalia eveneens reeds werden vermeld.
De namen van Calker,Hartog en Hondius,kwamen reeds voor.
Omtrent .'des e n personen werden meerdere berichten aan U*
dienst toegezonden.

V\e Jonge voornoemd,vestigde zich op 3 September 1948 te
Delft,komende van Middelburg.Hij is ongehdiwd en behoort
blijkens zijn persoonskaart tot de GerêfjK.erk.Hij is inge-
schreven aan de Technische Hogeschool te Delft voor de
studie van Bouwkundig ingenieur.Hij is lid van de Studenten
vereniging St.Jansbrug te Delft.
Hij is de zoon van Pieter Cornelis de JONGE,geboren te
Goes,21 October 1891 en Anna Eliaabeth MIJS,geboren te

Sommelsdijk,18 Februari 1903,beiden vermoedelijk te Middel-

burg woonachtig.



3e vervolgblad op schrijven van 5 Maart 1 95 2, No .111/1952.

,i i//, |/ \ /H./, .Bns voornoemd, vestigde zich op 28 Januari 1949 te Delft j
komende van Amerika. Hij ia ongehuwd en behoort blijkens
zijn persoonskaart tot de Doopsgez. Gemeente.
Hij studeert aan de Technische Hogeschool te Delft voor

Werktuigkundig ingenieur. Hij is eveneens lid van St.Jansr
brug te Delft.
Hij is de zoon van Hendrik Sicco ENS, geboren te Wonsera-
deel,26 September 1900 en Johanna Alida Hendrika BLOMMB--
SÏBUJ, ge boren te Djombang,! Augustus 1900, beiden vermoe-
delijk te Eindhoven woonachtig. De namen de Jonge en Ens
voornoemd, kwamen voorheen hier niet voor»
Inmiddels is bekend gemaakt dat de in het artikel bedoel-

de vergadering zal worden gehouden op Vrijdag,? Maart
1952, van 17 tot 18.00 uur in een der zalen van het gebouw
Stads Doelen te Delft. Als spreker voor deze vergadering

uitgenodigd G-erard Gilles Geelhoed, uit 's-Gravenhage.
Van deze vergadering welke besloten is, zal zo mogelijkx
een verslag aan Uw dienst worden toegezonden.
Een fotocopyvan het artikel in "Set Orakel van Delft*1
wordt hierbij gevoegd.

Verbinding 6.



HET ORAKEL

GESPREK -
Toneelstuk in drie bedrijven; 'plaats van

handeling: doeterniettoe.
door T. VERHEUL

tussen de georganiseerden Emile en

eb jij
lég.

g. heb jij nog iemand kunnen lobben?
fee. lég.

2e bedrijf:
(gesprek tussen de niet-georganiseerden Jan en
Klaas).
Jan: Hé, heb je je tekening al af?
Klaas: Nog niet helemaal, maar ik schiet wel op.

3e bedrijf.

(gesprek tussen Emile en Klaas),
.Blos.
Grijns.

CH WERKEN IN HET BUITEN- MEDEDELINGEN

luiting op de mededelingen over dit
> in nummer 20 van het Orakel van
;r de titel „Resultaten I.A.E.S.T.E."
de aandacht op gevestigd dat alle
voor plaatsing in een buitenlandse

K>r eind Februari moeten zijn inge-
dat de vele internationale formali-

g door de I.A.E.S.T.E. kunnen wor-
ild.
•laan voor het practisch werken op"
illende Afdelingen en Subafdelingen
lische Hogeschool zijn:

Ti. Jansen voor de Afd. C;
enhuysen voor de Afd. B;
,. J. ter Linden voor de Subafd. W;
I. E. Jaeger voor de Subafd. S;
A. van der Neut voor de Subafd. V;

I. de Lange voor de Afd. E;
r P. M. Heertjes voor de Afd. T:
'. R. SeMnradi voor «t AU M
I. Kramers voor de Afd. N.

Namens de Coördinatie-Commissie
Practisch Werken, —

W. A. KOUMANS.

Mededelingen moeten v66r Maandag
17 uur binnen zijn.

Wij maken de inzenden van mcde-
zich bet recht voorbehoud mededelin-
dellngen er op attent dat de redactie
gen, die na Maandag 17 oor worden
ingeleverd, niet te plaatsen.

Mededelingen welke bi) plaat*lna te
laat voor een opgavedatnm exL zoo-
den vencUJnen worden vanzelfsprekend
niet geplaatst en vernietigd.

Red. O. v. D.

AMMA VAN DB WEEK VAN
17—24 NOVEMBER 1952.

f 18 Februari, van 5—6 uur, in
t: Letteren ÏÏL Docent: Dr W. van
>ver: „De Engelse letterkunde.. 2.
ledl Day Lewis, Louis MacNeiee en
i".

19 -Februari, van 5—6 uur, in
:: Actuele Onderwerpen DL Politieke
la bet Verre Oosten. Docent; Prof.

Röllng over: „Het proces té Tokio
apanse staatslieden (1)".

ig 20 Februari, van 5—-6 uur, in
; Actuele Onderwepen I. Het beyol-
tok in Nederland. 8. Docent: Prof.
Hofstee over: „Landaanwinning en
ngsvraagstuk (2)".

Donderdag 21 Februari, van 5—6 uur, In
Bouwkunde: Philosophie IV. Docent: Prof. dr
ir H. van Riessen over: „De dienst der philo-
sophie aan de techniek 2. De structuur der
moderne techniek".

Vrijdag 22 Februari geen voordracht.

i POLITIEKE LEZINGEN
E
i Enige tijd geleden werd door enkele onzer

in een stencil dat onder de itudenten verspreid
is, stelling genomen tegen het ontbreken van
een spreker namens de Communistische Partij
in de cyclus over de staatkundige situatie in
Nederland, die door het Studium Generale ge-
geven werd. - •

Het is gebleken dat onze mening weerklank
onder de studenten, heeft gevonden. Hierbij is
naar voren gekomen dat velen ook prijs stellen
«p een spreker van de Katholiek-Nationale
Partij en de Staatkundig Gereformeerde Partij.
Dit standpunt alle politieke partijen die in de
Staten Generaal vertegenwoordigd zijn uit te
nodigen hun beginselen uiteen te zetten, heeft
onze volledige instemming.

Het Bestuur van de Stichting Studium Gene-
rale heeft op dit verzoek nog niet gereageerd.

Niet-officleel werd ons echter medegedeeld
dat het Bestuur niet voornemens Is het pro-
gram te wijzigen. Aangezien een eventuele uit-
spraak van het Bestuur over deze kwestie
pas zou komen enige tijd na afloop van deze
cyclus, hebben wij besloten zelf de organisatie
van drie aanvullende voordrachten ter hand te
nemen. 4

Plaats, tijd en sprekers zullen in het volgend
Orakel bekend gemaakt worden.
Delft 11 Februari 1952.

J. v. CALKER.
B. DOMELA NffiUWENHinS
H. ENS.
J. HARTOG.
J. F. HONDIUS.
W. de JONGE
T. KffiRS.
H. NIERSTRASZ.
J. A. VERBRUGGEN

STUDENTENPREDKANT NA KERK.
Kerkdèewtt Zondag a.s. hoop Ik te 11 mr

voor te gaan in de Schoolstraatkerk.

Spreefamtn ledere Vrijdag van 7—8 uur la
Schoolstraat 2.

J. T. WIERSMA.

WERKVERBAND VAN HERVORMDEmiDflpmiN
de halfjaarlijkse bestuurswisseling, van

rebr. jj. heeft het bestuur van het W.H.S.
zich als volgt samengesteld.

M. P. Nieuwenhulzen, Voorzitter.
D. J. van Ooljen, 2de Voorzitter.
G. C. Damstra, Secretaris
J. de Haan, Penningmeester
P. H. van der Weele, Commissaris.
Het secretariaat blijft gevestigd op R. Kou-

mansplein 17.

Vrijdag 22 Febr. zal ds A. Johannes Evan-
gelisch Luthers predikant, tijdens de koffle-
| tafel • een causerie houden over „Het Wereld
Lutherdom".

Plaats: Café Koot op de Beestenmarkt. Aan-
vang: 12.45 uur.

G. C. DAMSTRA, Secr.

STUDENTEN VERENIGING OP HUMA-
NISTISCHE GRONDSLAG „SOCRATES".

23 ea 24 Febraarlt Afdelingsconferentie
Leiden—Delft. Deze wordt gehouden te
Noprdwijk aan Zee, in het conferentiehuls „Die
Ossewa", Dulnweg 7.

Sprekers op deze conferentie zijn: dr G. W.
Huygens over „Generatie rondom Forum" en
Prof. dr J. Tielrooy over „Literaire kritiek en
Humanisme".

Aanvang der conferentie Zaterdag 23 Febr.
te 14 uur. Kosten ƒ 5,—. Opgeven vóór 20
Februari bij Mej. J. Sonneveld, Rijn en Schle-
kade 67, Lelden,
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Van : B IX.

É/ / r; 0(>ft
IK^̂ T^— -̂f̂ —l"»™-»»*»

=--. JL ' -

ACD//3/
Bijgaande circulaire werd dezer

dagen verspreid in de gebouwen van de T.H.
te Delft.

's-Gravenhage, l Februari 1952.
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Ho.: 5982

Betr,:- D.S.O. ESHIGtES.

£. ,•••- /,/ c' —:

^FKA

s\g 8 Januari was er een^Kentering'lvergadering "bij V,
*ïu li&jRBHL. Behalve e nke l e bestuursleden warenVPierre TUYNMAN C
/M KeesVSTOKVIS enVflfiartin KAÜSE aanwezig. Als hoofdredacteur^

rd beno emd % . TÜTIMAH en als redacteuren Kroop HSÜTIFG,
USE , VSTOKVIS enV^ARBÏ. De typist is "SKJIMERS. Verder móe-

ten nog enkele mensen gevonden worden om te stencillen,
Het eerstvolgende nummer van "Kentering" zal eind Januari ver-
schijnen. Van nu af zal "Kent er ing* mee r direct op de studen-
ten ^-belangen en -noden gericht zijn»
Het eerstvolgende nummer van "Kentering" zal een artikel be-
vatten over de rol van de studenten in de Februari-staking,
geschreven door Martin KAÏÏSB,
J.HEUTING schrijft over de emancipatie van de studentenver-
eniging "Het Corps". (Het corps wil n.l. zijn sociëteit open
gaan stellen voor niet-leden). LARJ3T en TUYNMAÏÏ ZULLEN TE-
ZAMEN IM?S OVSR Olof spoort schrijven, terwijl STOKVIS het
internationaal I.U.S. nieuws voor zijn rekening neemt.

KB, 24 Januari 1952

j VRIJ VOOR ACTIE
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5CHAFT-HBRDENKING
Van de twaalf gevallenen na d<? aanslag op het Amsterdams Bevol-

kingsregister tot Hannie Sc ft , gedurende de hele verschrikkelij-
ke $we;ede Wereldoorlog, hebben honderden Nederlandse studenten '
het loven gelaten. Men spreeWt van 557, het kunnen er meer zijn»

Ze gaven hun .leven ter verdediging van alias wat hun lief was,
van alles wat goed en waardevol was, van leven en vri jheid-

Hen allen speciaal - ruim hond-erd Bevallen Amsterdamse studen-
ten, evenveel Delftse en Leidse - herden k e n - w i j a . s»

ZONDAG 25 NO/EMBER
in de duintii bij Bloemend aal» Hen herdenken wij in de moedige en
verheven figuur van Hannie Schaft, groot als student, groot ala
"mens »,

Maar wij moeten niet alleen haar moed herdenken, v/ i j moeten zor-
gen dat datgene, waarvoor zij streed tot d, dood toe, nu bewaard
blijft . - W i j moeten zorgen dat Wed ar l and vrij on onafhankelijk
blijft - kan dat beter dan door haar dood te herdenken?

Wij moeten getuigen te^en onderdrukking, tegsn oorlog, tegen
het horlenend fascisme, voor vröde en vrijheid - kan dat beter
dan haar te herdenken, dio het allerbeste prijsgaf omwille van
die vrede en die vrijheid?

Daarom

naar HAARLEM
Vertrek Amsterdam: 10 u. W . B . Slot^rdijk •

(fietsers)
Vönsamelen 11 uur op de DREEF te HAARLEM

Vertrek stoet: 12 uur naar Overvsen.

vooreen vrij, onaf ha n ke ijk Neder and!
Teqen . oorloo en fascisme!

* ' \J . *É/ *



, _..
studenten een

De : Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen, in Nederland
stuurde de volgende Open Brief .aan de Nederlandse Studentenraad:

hoeft,

••WW

RAAP ;

O

Mijne Heren, . , ' •
1 In d e .internationale studentenwereld • is een dui-

delijke ontwikkeling waar te nomen in, de richting van een grotere sa-
menwerking . We zien dat de internationale studentenbeweging, zoals die-

gekregen in de Internationale Unie van Studenten, hecht is
..-,' geworden en gebleven. De grc.ie meerderheid der studmi-

':•!' ton in Azië, Afrika'en Latijns Amorika is • lid van do
IU3. Verder zijn niet alleen allé (0ost- toropes^ stud-en-

, - • ; . tenunies lid, behalve Joego-jlavie1, maar ook die vsnSn-
Beland, ..Schotland en Finland-, en ook Zuid Afrika, ter-
wij-1 in Frankrijk, België, Denemarken, Canada en Austra-
lië grote sympathie bestaat. Zo verklaarde de Franse~Na-

- tionale Unie, dat zij met de principes van de lUS-coö. -
stfrtutie accoord gaat en dat zij g;een andere international e or,,anisa«
tie dan de JUS zal erkenn.en. De National Association pf Students
de Verenigde Staten stemde ook met de principes van de IU3 in (IUS-
congres Praa^; 1950) •

De. leiders van de "Weateli jke*1 studentencrganisaties hebben herhaal*
delijk getracht een andere internationale organisatie op ' t o richten'.
Het bleelr op odnferonties in Leiden, Londen, en Stockholm onmogelijk
tot een werkelijk wereldomvattende organisatie te komen. Een Mlfester«
sa" eenheid' mag en kaa niet voldoend1© zijn, zoals in.Stockholm is er-
kend. Dit onderstreepte trouwens "ook Uw voorzitter, de Keer. J.J.C.
Alberdingk ïhijm, in Forum Aoademialè van. 10 Octrober 1.1., waarin hij
erop:'w'ees" dat 'de weg do.or goiótnl-ge Westol i jka Unies bewabdeld,doddlo-opt
en mini ome mogelijfehed'sn biedt-voor 'een nieuwe, internationale organi-
satio en dat bovendien "do deur naar studenten in Oogt-Europese , lan-
den? welke than0' nog openstaat voor acceptabel contact,.,, dan defi -
nitief in het slot (zou) vallen." Ook hst contact met d e ' overige IUS-
lan.d©n zou daïi,!$o,ö»ilijk ¥\rorden»

75'
orgaan

van

cfe

oan voondlstmznJe



'.In d'e afgelopen :£aï"an heeft .èe practi jk .de lÜS' '^eiéeï«d 'cTat ";d,e basis.
waarop ze tot nu toe' v'ïortet e, medewerking van' a.e; Viest 'Suoop' e'S'c? studen-
ten bemoeilijkte. Deze. ervaring 'kwam Vot /uitdnp; ti jd'èn-s d f» Cöunoil «
bijeenkomst die' be^in 'Sop't'pmbe^r "te Warschau werd ^ohoüden. De Natio-
nale Unies van Zuid Afrika '(initiatiefneemster), Groot Br i t ann ie, Fin-
land , Canada en Australië. die .uiteraard do bezwaren van de West-Eu -
roposo studenten, het sterfst aanvoelden, -stelden voor een conferentie
te organiseren tus.sen de IU3 en de niet-leden organisaties, -om een
bredere p;er>ieens.cbappoli j ka basis voor het internationale contact der
student.en. te schoppen. Ze willon: .d.e bestaande verschillen van. mening
tussen do 'stud'ontèaorganis1atie0-;i|pfeald;^r;en e:n .de'mogeli jkhe.aen van:sa-
menwerliini'; of lidmaatsoliap öndörz;p;ete|av* .f)e voord eleri, "d aaryan- zijn Qa,j
l tin de huidige 'wereldsituatie, w^l'liè ;?,e k/enmër kt 'wordt .door toenemend

.^oor.l.Q^si'-iöva'a^r^kan;'-uitbr.óiding-^..bn:;ïi:et contact tussen de, studenten
:-• trari verseht'ilendcï'larid.an en v er'^ehillejod e opvattingen alleen madr

.bijdragen tic?t:d e -versterking van do door ona al l c?n -z o
• ' • • > : • ' ' • • ' ' '•', . :. - , . , . . • , - „ . , - . • . . .

3 .internat i onafel contact kan in sterke mat e •bijdragen t ot'd'e snellere
. ontwikkeling van •wetenschap; e'n techniek, 'welke zonder internationale

'. .uitwisseling niet., kunnen 'bestaan;. ; , ..•.- • .
3 .Internationaal, contact, zal ..ertoe bijdr'a^en dat ónze vmiversltaiibe .

" . sport haar vleugels veel wijder zal kunnen uitslaan. -
4 «Internat ionaal 'contact kan d^or uitwisseling 'van. ervaringen in, hoge

jnate bijdragen 'tot de verdere -demo er at i s er ing van het' Hc^er 'Onder-
• jWij-s , . .- . . • • . . . _ ; . ; . . - ' _ • '

Het PVSV-bestuur meent, dat alle Nederlandse studenten en zeker " d-e
Nederlandse Studentenraad, waar het bewust-zijn van de noodzaak vanJui-
ternationaal opnt'aöt herhaaldelijk is gebleken 'te leven,, zich tenvol-
le T'achter dit initiatief kunnen stellen. Ze meent dat op basis van de

' resolutie in Warschau aangenomen, waarin de hoofdlijnen van de sepro-
J0cte0rd-o' bijeenkomst duideli jker worden aangegeven, eón .alle Neder-- v'r
landse studenten vertegenwoordigende delegatie samengesteld kaü wor" -
den. Wie stellen, ü ' d a n ' o p k .voor om de bijgevoegde -resolütia;;en overige
besluiten 'met •toelichting 1) ernstig t-e bestuderen eri 'voorbereidingen
te treffen' om een- delegatie samen t e stellen-. Omdat, w i j , menen, dat de-
ze bijeenkomst van het allergrootste belang is voor alle Nederlandse
studenten hebben w i j dit ' voorstel, dat. wó medo namens de IUS ,en de i-
nit lat i of nemers van do te organiseren b i j ecsnkomst doen, in de vormvan .
e on Open Brief p;estel,d •

Het is .moi^oli j k ^ d a t . de N3R zich. op .b, edo'eld e .bi j oenkomst in haar po- " (.
sitie bemoeilijkt zou-voelsn door het fait dat do FV8V lid is van da
IU3. Wanneer di t . -zo is, vorklaren wij ons bereid deze moolli jkheden .

.•met U te bespreken, opdat een werkelijk de gehele Nederlandse studen-
tenwereld vert-©^e2ïïoordii/>erid-e dele- 'atie mot eensgezinde bedoeling aan

.de bijeenkomst kan- deelnemen. • . -
^, - Met d:e me es t e. hoogachting; Voor' het- bestuur van d e PVSV

'~",' (w., o;-')- H,i J. Ni'jman, secretaris . . • .' . ' : .
l"). . -.- x ' • . ; • . .... • • - • ' . ' . .

In de lUS-resolutie staat o. a. dat de ondernomen stajapaan tot meert sa-
menwerking " pp een concreet pro^rain van activiteiten vooi*; het , welzijn
van :de studenten over de hele wereld" gebaseerd moeten zi jn "en dat aari
dö.organisatie yan- d© geprojecteerde bijeenkomst l''iy er s chili end e «eziohts-
.punten - an ervaringen!1 tob grondslag moeten ll^.;ön. De ;';c-moemde 6 W-ostie-1
lljko unies gingen ermee acaoord , dat Joegoslavië niet ^uitgenodigd werd»
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3,1. 25 November 1951-
No. Gr.V.D. 1722/51 Conf.
Bijlagen* een.
Onderwerp: Deelnemers aan Studenten-Congres

, te Parijs.

CONFIDËktlEEL

In vouwe dezes gelieve U aan te
treffen een uittreksel uit een veilig-
heid s rappor t, opgemaakt door Z, naar
de inhoud waarvan kortheidshalve wordf
verwezen.

S.T.
N£T O.K.
AOW 9*

AAN: Hoofd B.V.D.
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UITTREKSEL VEILIGHEIDSRAPPORT

Datum van bericht:
Rappor teur:
Van wie is het bericht afkomstig!
Betrouwbaarheid ^berichtgever:
Betrouwbaarheid bericht:
Welke acties zijn ondernomen:
Met wie samengewerkt:

19 November 1951«

Eigen personeel.
Goed.
Goed.
Gene.
Gene,

Onderwerp: Deelnemers aan Studenten-Congres
te Parijs.

Ik moge U berichten dat op 18 November 1951» omstreeks
18.00 uur de navolgende personen via de doorlaatpost Wernhout,
per auto (Stationcar) kenteken G-99205, naar Nederland zijn

A teruggekeerd. - ......... "*
V x - j F R E I J E R, Hendrik, geboren te Amsterdam 15-2-1932, Neder-
\x

, straat 5»

^

, , ,
van beroep student, wonende te Amsterdam, Herman Gorter-

G R O E N E V E L D , Gover$, geboren te Amsterdam, 24-5-1932,
van beroep student, wonende te Amsterdam, Frans van Mierisstraa.t
134 hs.

A P E E L E, Jan Theodoor, geboren te Amsterdam 5-5-1932,
van beroep student, wonende te Hilversum, Diependrift 29.

E T T E, Gommert Marten, geboren te Barsingerhorn 13-4-1932,
Nederlander, zonder beroep, wonende te Barsingerhorn, N.O, pol-
der.

Als bestuurder van de auto trad op FREIJSR, H. Teneinde de
onopvallendheid te bewaren heeft slechts een oppervlakkige
vlsjtetle-van de auto plaats gevonden, waarbij niets bijzonders
werd ontdekt.

De inzittenden vertelden naar Parijs te zijn geweest, doch
spraken thans niet over deelname aan een congres van studenten.
Wel vertelden zij dat de zbverige personen, die op 16 November
j.l. met hen waren uitgerelsd-, een paar dagen langer in Parijs
zouden blijven.

Coll.:
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S. T.

No. Gr.V.D. 1722/51 Conf.
Bijlagen : een. ^
Onderwerp: Deelnemers aan studen-

tencongres te Parijs»
Verwezen wordt naar Uw brief no.
1237^9 Vertrouwelijk dd, 21-12-1951

18 Januari 1952.

l

CONFIDENTIEEL

In vouwe dezes gelieve U aan
te treffen een uittreksel uit een
veiligheidsrapport, opgemaakt door
Z, naar de inhoud waarvan kort-
heidshalve wordt verwezen.

S, T.

C

AAN: Hoofd B»V.D.

Typ :19

Coll.j V7



UITTREKSEL VEILÏGHEIDSRAPPORT

BERICHT

7 Januari 1952,

Onderwerp: Deelnemers aan studenbencongres te Parijs.

In antwoord op het gestelde in Uw schrijven, onderwerp
als in margine, moge ik U het volgende berichten.

Ie» Bij visitatie zijn de namen van de^ personen die het embleem
droegen niet opgenomen, zodat niet met zekerheid kon worden
gezegd wie de betreffende personen waren.

2e. De personen die het embleem droegen hadden dit bevestigd
op hun clubbjpuses, c*£. overhemd, dus onder hun kleding, zodat

het niet met het blote oog waarneembaar was.

Typ :19
Coll.: \s
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Onder daafcaefgiag Toor f» rappor 1»B no. 1 7 22/51, d. d.
*n 11/11/1151» «Of» ik w "

in

|Jc »a^ U T«rao*lM>fl alj ao ao gelijk ulaaeg ia k«ani*
ll»n d««n *t*llea »«t d» n»»«a ma d» p*r»oo»a, di»
«Tj«-fe-e*ï>l»«» d»e«4»ii. Yoort» zal ik ^»«m« T»ra»««n,

«f &»* «ifeli»«B »iQhtb*«y op d« öor»nkltdia^ «*dr»f«Q w«rd
ot tT»n»l§ el B.«. &laï»teu«»« door and«-« kleding» tttkk*a

A»ai '
Da B«Mr 'ti«H»a4hMl,« dar
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...,. S.T. 21 November 1951.
No. Gr .V.D. 1722/51 Conf.

Bijlagen: een.
Onderwerp: Deelnemers aan Studentencongres

te Parijs/

In vouwe dezes gelieve U aan te
treffen een uittreksel uit een veilig-

• heidsrapport, opgemaakt door Z, naar de j
inhoud waarvan kortheidshalve wordt
verwezen»

S.T.

OP KAART
ACD/ V 6

n
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AAN; Hoofd B.V.D.
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VEIUGHEIDSRAPPORT

Datum van bericht:
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig?
Betrouwbaarheid berichtgever:
Betrouwbaarheid bericht:
Welke acties zijn ondernomen:
Met wie samengewerkt:

17 November 1951.

Bigen personeel.
Goed.
Goed.
Visitatie door I. en A,
Zie hierbovent

Onderwerp: Deelnemers aan Studenten-Congres
te Parijs.

C
XJ

Hierbij moge ik U berichten dat op 16 November 1951 te omstreeks
21.00 uur, de navolgende personen via de doorlaatpost Wernhout
zijn ultgerelsd met bestemming Parijs.

E E L A B R T S VA N B L O K L A N D , Jhr. Pieter Adriaan Cor-
nelis, geboren te Heerjansdam, 8-12-1932, Nederlander, van beroep
student, wonende te Barendrecht, in het bezit van een Nederlands
paspoort no. 745194» geldig tot 5-7-1953. J

\/B O S C H, Gerardus Johannes, geboren te Amsterdam 3°-ll-1931»
~ jU^Nederlander,van beroep student, wonende te Bloemendaal, in het

'/K JC^ bezit van een Nederlands paspoort no. 036272 B, geldig tot 8-6-1952
R E IJ E R, Hendrik, geboren te Amsterdam 15-2-1932, Nederlander,

van beroep student, wonende te Amsterdam, Herman Gouterstraat 5»
in het bezit van een Nederlands paspoort no. 718596, geldig tot

i 17-5-1953.
.Ir
y G R O E N E V E L D , Govers, geboren te Amsterdam, 24-5-1932,
' Nederlander, van beroep student, wonende te Amsterdam, Frans van

Mierlsstraat 1314. hs, In het bezit van een Nederlands paspoort
„ ( no. D 139269, geldig tot 5-11-1953-

K A P P ' E I» t E, Jan Theodoor, geboren te Amsterdam 5-5-1932, Ne-
derlander, van beroep student, wonende te Hilversum, Diependrlft
29, in het bezit van een Nederlands paspoort no. 682694» geldig
tot 30-5-1953.

I L I S R, Robert Mathla, geboren te Reichenberg (Ts j ..Slowakije)
19-5-1933» Nederlander, van beroep student, wonende te (s-Gravenha
ge, in het bezit van een Nederlands paspoort no. 162678-6, geldig

- tot 15-1-1953.
\fL O L C A M A, Robert, geboren te Breda 12-8-1933, Nederlander,

zonder beroep, wonende te Breda, in het bezit van een Nederlands
paspoort no. D 132602, geldig tot 7-11-1953.
P L O M P, Willem Herman, geboren te Amersfoort 11-10-1932, Ne-
derlander, van beroep student, wonende te Amersfoort,ia het bezit

een Nederlands paspoort no. 16661̂ 6 B, geldig tot '2^-4-1953*

V

E T T E, Gommert Marten, geboren te Barsingerhorn 13-4-1932,
Nederlander, zonder beroep, wonende te Barsingerhorn, N.O. Polder,
in het bezit van een Nederlands paspoort no, 630119, geldig tot
13-1*1953. , . ' .
W I N T , Alexander Fiedemann, geboren te Zurlch (Zw.) 22-12-1931,
Zwitser, van beroep student, wonende te Maartensdijk (Utr.), in
het bezit van een Zwitsers paspoort no. 1127817, waarin een

- 2 -
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verblijfsvergunning van de gemeente Maartensdijk (Utr.), geldig
tot 19-5-1952.

Genoemde personen zijn door het douane-personeel gevisiteerd.
Hierbij lieten zij uit dat zij op weg waren naar Parijs alwaar
zij in de week van 10 tot en met 25 November a.s. drie bijeen-
komsten (Congressen) zouden bijwonen van Efranse, Belgische en
Nederlandse Studenten, van welke laatsten zij als afgevaardigden
zouden optreden. Als plaats van samenkomst werd opgegeven de boven-

« zaal van het café DUPONT te Parijs, nader adres niet bekend,
öensderis}

terwijl andere weer onder hun over-
droegen in groene of blauwe kleur.

Deze blouses waren op de kragen, manchetten en borstzakjes afgezet
et rood gekleurde stof.
De auto (Stationcar) waarmede het gezelschap reisde was voor-

zien van het provinciaal kenteken G-99205 en al^bestuurder daar-
van trad op FREIJER, Hl (zie bladzijde 1.).

Wie de eigenaar van deze auto is, is nog niet bekend, doch <
het vermoeden bestaat dat deze auto behoort aan de combinatie -
A.J. VAN DER H3IDEN, J.J. VINK, waaromtrent reeds eerder rappor-
ten werden ingediend.

Eventuele verdere gegevens zullen bij afzonderlijk rapport
worden gemeld.



Aan de hoogleraren van ds Technische Hogeschool
en de leden van de wetenschappelijke staf.

Delft,Juni -195.1

I. S. , '

Het is 'aan geen twijfel onderhevig,dat de gehele wereld,en
en ook ons.land en volk door een nieuwe wereldoorlog worden
bedreigd.

In Korea wordt reeds een oorlog gevoerd,en het is mogelijk
d. R t deze oorlog uitgebreidt wordt, .Allerwegc worden tl e uitga-
ven van de staten voor bewapening verhoogd,met allo daaraan
verbonden'nadelige gevolgen voor ds levensstandaard en voor
do .instellingen van onderwij'é en cultuur,
Hoe men ook over de oorzaken van de 'huidige IntsrrintionalcV

spanningen denkt,het is voor ieder duidelijk dat wanneer de •
vijf grote mogendheden:de Verenigde Staten,do Hovjet-Unie,c3ê
Volksrepubliek1'China,Groot-Brittinis en Frankrijk er t>oe ge-
bracht zouden kunnen worden -een" vredespaat te sluiten (waarbij
zij" dus verklaren elkaar niet te' zullen VSnvallen) ,een grote
ontspanning in de" internationale, toestand zou optreden* ,
Met dit oogmerk heeft de Weré'ldvrcdesraad,welke is samen-

gesteld uit vertegenwoordigers van uiteenlopende politieke
en religieuze richtingen uit': ongeveer 60 landen, zich met een
oproep tot de regeringen van de grote vijf gericht;de tekst
van deze oproep vindt U op het tweede blad.'

De fi'ereldvredesraad heeft tegelijkertijd alle mensen van
de wereld die voor.de vrede zijn opgeroepen haar beroep op
da grote vijf met -hun naam te ondersteunen.

Wij vragen U, in het besef van de grote verantwoorde!! ikheicl
die elk mens voor het behouden van de vrede heeft,en in de-
zelfde voorbeeldige eensgezindheid die de Wereldvredesraa.d
heeft getoond^de oproep te ondertekenen.

J.Perdeek,student
W.EoniiiK,sscr. Vredescomitee

Delft
. F.Hondius,student



l

._.̂ iMËlLJi§nj-„: JVÏÏONDI IltLJÖÜYJ? felê .gat 28. Delf t.

OPROEP VAN D15 WERELDVREDE3RAAD

"Om de hoop van millioenen menson in de^ottele wereld te
beantwoorden,welke hun mening ook is over do oorzaken d-le
het gevaar van een nieuwe wereldoorlog hebben, opgeroepen,

"om de vrede en do internationale veiligheid te verzeke-
ren,

"VERLANGEN WIJ HET SLUITEN VAN EEN VREDESVERDRAG- TUSSEN
D:; VIJF GROTE MOGENDHEDEN; DE V. S. VAN AMERIKA,D^ SOVJET-UNIE,
DT] VOLKSREPUBLIEK CHINA,GROOT-BRITTANIE EN -FRANKRIJK.

"Eeen weigering om voor dit doel bijoen te komen zoudan
wij als het bewijë beschouwen voor de agressi.eve plannen
van de regering van welks grote mogendheid ook die hiervoor
verantwoordelijk is. •

"Wij roepen alle vredelievende Naties op,dr'! eis' tot een
vredesverdrag,waartoe alle landen zullen kunnen toetreden,
té ondersteunen. • "' .

"Wij plaatsen onze namen onder deze oproep en wij nodigen
alle'mannen en vrouwen van goe'de wille,alle. organisaties die U
de vestiging van een duurzame'vrede nastreven,uit,de hunne ' =
hieraan toe te voegen,"

Handtekening: ,

Tot do ondertekenaars' van de
personen:

Prof,F.JÖLIOT-CURIE,Fr.
Abt JEAN BOULISR,Fr.
ILJA EHRENBURG,Sov j .Un .
W AND A WASSILIEVSKA, Sov j . Un'.
PIETRÖ NENNI,'It..
PAUL F!DBSSON,Ver.St.
Pr of.. J. FLETCHER, Ve r . S11
Mevr.SUN YAT. SEN.Öh,
ARNO LD .Z.WEIG^Duitsli

'ANNA SEGïffiRS^uitsl.
Prof.MAX OOSIJNS.,Felg.
Pr.of. J.ENDICOTT,Can.
MARTIN ANDERSEN NEXÖ,Den.
Prof. J. D. EEi:;N/:.L,Eng. .
Prof. J.<G. CROWTHE.V!,Eng.
Generaal L.CARDENAS,Mexico
Prof.L.INFIELD,Polen

. JOSÉ IERGAMIN,Spanj e

oproep behoren de volgende

•J.HOBSMSIET], voor z. ver. Beilamv
H AüKON S TOTI JN , ho bo i' s t
Margot VOS^dichteres
:Dr. PETER VAN AN'-;OOY,oud~di.rig.
CHARLSY TOÖROP, schilderes
Mr . C.ENTEOVEN,advocaat,Amëterö „
Dr.JjA.N.^NJTTTEL.Leiden
Dr . JAN K,ALFF,.oüd-d ir .Mon. zorp:
Ds.W.S.HÜGO, VAN DALEN, Ne d -Her v.
C. J.K:5LK,.schrijver
HILDO KROP, beeldhouwer
RH.- FEITH, zenuwarts, den Haag
ANNA BLAMAN, schrijfster
E. MEERÏS, redacteur A.N.P.
Ds.. J.RIJKS,em.pred. ; Groningen
K.VENIi]MA,arts,den Haag
Ir „F.EES^TSR, lanbwk. i nar. ,,Ri jswi
Dr. J..A.V'̂ T DE"'i SÏARP, • kinderarts
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• A*n-d« hoogleraren van de TeohniaJïMa Hogeschool
en de leden van de wetenschappelijke staf.

D»lft, Juni 1951

Het ia aan geen twijfel onderhevig, dat de gehele wereld,
en ook one land *n volk door een nieuwe wereldoorlog worden
bedreigd. . • .

In Korea wordt reeds een oorlog gevoerd, en het is aogelijk
dat deze oorlog uitgebreid wordt. Allerwege worden de uitgaven
van de staten 'voor bewapening verhoogdj, m«t alle daaraan
verbonden nadelig» gevolgen voor de levensstandaard en voor
d,* instellingen van onderwijs en oultuur»

Hoe men óók over de oorzaken van de huidige internationale
spanningen denkt, het is voor ieder duidelijk dat wanneer de
vijf grote mogendheden: de Verenigde Staten, de Sovjet Unie, de
Volksrepubliek China, Groot-Brittanië en frankrijk er toe ge-
bracht zouden kunnen worden een vredespact te «luiten (waarbij
zij dus verklaren alkaar niet te aullen aanvallen), een grote
ontspanning in de internationale toestand zou optreden.

Met dit oogmerk heeft de Wereldvredeeraad, welke is samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van tni te gjaloj^ndejpo l i t i eke
en religieuze richtingen uit ongeveer 60 landen, aioh met een
oproep tot de regeringen van de grote vijf rioht; de tekst
van deae oproep vindt U op het tweede blad.

De Wereldvredesraad heeft tegelijkertijd alle mensen van
de wereld, die voor de vrede zijn opgeroepen haar beroep op
de grote vijf met hun namen te ondersteunen.

Wij vragen ü, in het besef van de grote verantwoordelijkheid
die elk mens voor het behouden van de vriüde heeft, en in de-
selfde voorbeeldige eensgezindheid die de Wereldvredesraad
heef t; getoond, de oproep te ondertekenen.

J.Perdeok, student
W.Koning, sQcr.Vredescomité

Delft
F.Hondius, student.



zenden aan* F.HOHDIÜS, Duyvelsgat 28, Delft

OPRÖ1P KAH DB WSRSLDVSSDSSSAAD
de hoop van mlllloenen mensen in de gehele wereld te

beantwoorden, welke hun mening ook&is over de oorzaken die
het gevaar van een nieuwe wereldoorlog hebben opgeroepen,

"om de vrede en de internationale veiligheid te verzekeren,
"fJSBLASSWS WIJ HST SLUITEN VAK ISH VRBD8SVSHDRA6 ÏÜS8EN

DE VIJF aaOïE MÖÖSSDH&DBS: DB V.S. VAH AMERÏKA,DE SOVJET OTIE
DB VQLKSHBHJBLIBK CHlHA,ÖEOOT-BHIfïAiriB JB FEAIKRIJK.

"Ken weigering om voor dit doel bijeen te komen aouden
wij als het bewijs beschouwen voor de agressieve plannen
van de regering van welke grote mogendheid ook die hiervoor
verantwoordelijk is*

" Wij roepen alle vredelievende Naties op, de eis tot een
vredesverdrag» waartoe alle landen zullen kunnen toetreden
te ondersteunen.

"Wij plaatsen onze namen onder dese oproep en wij nodigen
alle mannen en vrouwen van góéde wille, alle organisaties die
de vestiging van een duurzame vrede naetrevan, uit, de hunne
hieraan toe te voegon."

Handtekening:

ïot de ondertekenaars van de oproep behoren de volgende
personen:
Prof.F.JOL20T-CÜEIS,Fr.
Abt. JSAN BOUIilBR.Fr.
ILJA SHRSïïBtJlÖ,Sov3.ün. •
PI STRO NMNI.lt .
PAUL IOBSSOH,Ver.St,
Prof. J .FIiKPCHM, Ver. St,
Mevr.SUH YAT 3M,Ch.
AISOLD ZWSia,Duitel.
AIBA SSGH2SS, "
Prof/MAX COSIJBS,Belg.
Prof«J.BSDICOfï,Can»
MASfIK ANDSESEN IS3CO,Den.
Prof.J.D.BBBHAL, Sig.

Prof.J.0.GKOWÏH®Rt Sng.
Generaal L.ÖA1DMAS,Mexico
Prof.L.ISFIBLD,Polen
Joeé BESaAMII.Spanje
WASDA.WASSILIEVSKA,Sovj.3Ün.

J.HOSSMSISH,Voor2.Ver.Bella»y
HAAKOB 33?OfIJÏ9,hoboiat
Margot VOS,dichtere»
Dr.PSTBR VAM AHHOOY,oud-dirig.
CHARLSr TOOBOP, schilderes
Mr.C,INTHQVBH» advocaat.Amfiterd.
Br.J.A.I.KHüïfSL.Leiden
Dr.JAI KAIiFF,oud-"dir^Mon.2;org
De.HOTO VAN DALSH,Ned.Herv.
C.J.KELK,schrijver
HILDO K10P,beeldhouwer
RHÏFSIÏH,zenuwarts, Den Haag
AiHA BLAMAH, Schrijfster
B.MBiaïS,redacteur;? A.H.P.
Ds.J.RIJKS,em.prad.Groningen
K,V,ENSMA,arts, Den Haag
Ir. F. B SS EMM, l anbwk. ing. Ri jswijk
Dr.J.A.VAK DSR STARP,kinderarts.
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t*
11 Februari 1952.

^P / / . P ^ ' k V e r t r o u w e

4029 - E - '50.
OAderwerp
Bijlage : l (een).

Mede ten vervolge op het dezz. schrijven iMo. 4029-E-'50 vaA 28-
11-1951, wordt U hierbij toegezoAdeA het laatst-verscheAen exem-
plaar van "KS.MTERING", het orgaaA vaA de Federatie vaA Vooruit-
strevende Studenten Verenigingen (F.V.S.V. ).

Bedoeld nummer werd iA het begiA vaA Februari 195S aaA de leden
van de F.V.3.V. over de post toegezonden.

i* aar werd verAomeA ligt het in de bedoel ia g om de "KES TERING"
iA de Aaaste toekomst in gedrukte vorm uit te geveA. (zie hiervoo3
ook het vermelde oAder punt 8 vaA het dezz. schrijven ft o. 40-B-
'52 vaA 25-1-1952. V.) j

i
T. a. v. dit Aummer kaA wordeA vermeld, dat vaA de iAhoud vaA het j

artikel op pagiAa l oAder "OLOFSPOORT" alsmede vaA de iAhoud vaA
het artikel op pagiAa 3 oAder : "IUS-JMIEUWS", reeds meldiAg werd
gemaakt oAder punt 3 en punt 5 van voreAaangehaald sohrijveA.

Ook over het vermelde in het artikel op de voorlaatste pagiAa,
oAder : DE BJfflASA Ipi DQNESIA l» HET GEDING OP DE "AZIE-WERKGROEP"
VAW "PERICLES", werd ü reeds eeA uitvoerig verslag toegezoAdeA
bij het dezz. schrijven IMO. 40-C-'52 van 2*2-1952.

Bij dit nummer vaA de "KENTERING" werd eeA inlegvel gevoegd,
waarop meA zijn .adhaesie kaA betuigen met het "Go * * "" ~ " Lg

Februari-s tak in g 1941" en tevens kaft protesterei tegen eeA veibod
vaA deze herdeAkiAg. EiAde.

T. 3.
NIET O.K.
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NOTITIE

Aan:
Van: KB

No. 3825
Betr.: F.V.S.V.

NIET 0.!;.

PAR:

15 JAN 1952

Naar aanleiding van uw notitie dd. 17-12-1951, No.lE4299,
betreffende het in margine vermelde onderwerp, moge ik U verwijzen
naar de gegevens, welke zijn vervat in de U sedert dien toegezonden
notulen van bestuursvergaderingen der D.3,0. Pericles en andere
rapporten, dit onderwerp betreffende.

v/-
KB, 11 Januari 1952.



//
No. 4029 - E - '50.

Onderwerp : "KMTEH3NG"

Bijlage : een.

NIET O.K.

PAR:

28 November 1951.

D i e n s

\Ten vervolge op het dezz. schrijven No. 2~37-P-'<51 van 16 Oc-
tober 1951, wordt U hierbij toegezonden een afschrift van het
zg. "extra-ntimmer" van het orgaan van de Federatie van Vooruit-
strevende Studenten Veren igüigen "KM03ERING", N o. 7a van Novem-
ber 1951.

Bedoeld extra-nummer, bestaande uit drie gestencilde'pagina's
werd over de post aan de leden van de F.v.s.v. toegezonden.

Einde.

V. 3.
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TOENADERING- O O S T - WE S T

VOOR NEDERIABDSE STUDENTEN EEN EANS '!

\- " ' - ' . . " , ; - , : '

De-Pederatie van Vooruitstrevende- Studentenverenigingen in Nederland 'stuurde
de volgende Open Brief aan de Nederlandse "Studentenraad: ' , - •:••

? : • . . - . : .
Mijne Heren, : ' • • : - ' ': '

Jn de internationale studentenwereld is een duidelijke ont-
wikkeling waar te nemen in de richting van een grotere sa'menwerking i We zien
dat de internationale studentenbeweging?."zoals die'vorm Hééft gekregen in de
Internationale Unie van Studenten, hecht is geworden en'gebleven* De grote

' " '- ' meerderheid der s tud enten 'in Azië, Afrika en 'Latijns Amerika is
OPEN BRIE31 lid van «de 'IUS* Verder zijn 'niet alleen' alle Oost-Europese

aan de studenténunics' lid',' üehaïve JoégO-Slavie', maar-''oclr d-i» van Bnge-
:•'. ^ .:••:'• :T " i&Mj'"Schcfl&'nd én Finland:^ én Ook Zuid'.Afrika, terwijl in'

tt?DERIANDSE frankrijk, België';^ Denemarken,' Canada en AüstraliS grote
sympathie bestaat'? "zO verklaarde" de Franse 'Nationale Unie',' dat
zij met de principes Van de ÏUS-c onsiitutie~ ace oord" gaat en

RA.AD "" dat zij geen and-ere" internationale' organisatie dan de-IUS zal
• '• : - • " erkennen. De ïïatirhal-Association of S"tudatsrvan de Verenigde

Staten stemde ook met de principes van ,de ,IUS.in (lUS-pongres Praag 1950).
De leiders van de "Wes.telyijke" studentenorganisaties hebben herhaaldelijk ge-

tracht .eeji .and.e re internat i qna ie organisatie, op IE richten. ,Hët ..bleek opiicon-
ferenties in leiden, Londen en Stockhoïm.onmogelijk tot een werkelijk wereldom-
vat-ëe.nde organisatie te komen. Een "Westerse" "eenheid mag en kan niet. .voldoende
"zijn, zoals in Stockholm is erkend. Dit oriderstreepte trouwens ook Uw voorzit-
ter, -de Heer J.'J.C. Alberdingk Thijm, in. Porum Academiale van 18 October 1*1»,
waarin" hij erop vvees dat .de weg door sommige .Westelijke Unies, bewandeld,' dood-
loopt, en minieme mogelijkheden biedt voorheen nieuwe internationale organisatie
en dat bovendien "de deur .naar studenten in,Oost-Europese landen, welke thans
nog openstaat voor .acceptabel contact,..* dan definitief ,in .het slot (zou)
valleii11. Ook het contact met de overige lUS-landen zou dan moeilijk worden.

No* 7 a - November "19 51....

ORGAAN , • ' • - " ' • '• - . . ', • . . . .. extra nummer

. . ' ' , K E N T E R IN. ff' j'

D E ' , " . ' , , , ,

5EDERATIE VAN VOORUITSTREVENDE STUDENTENVERENIGINGEN



In de afgelopen jaren heeft de practijk de IUS geleerd dat. de basis waarop ze tot
nu toe werkte, nede werking, van de" West Europese studenten bemoeilijkte. Deze ervaning
kwam tot uiting tijdens de C ouncil-bi j eenkomst die begin September te Warschau werd
gehouden» De Nationale Unies van Zuid Afrika (initiatiefneemster), Groot Britanniê",
Finland, Ganada'en AüstralieV die 'uiteraard de -bezwaren van 'xïe West-Europese
studenten het sterkst aanvoelden, stelden voor een conferentie te" organiseren tussen
de IUS en de niet-leden organisaties,1 om een bredere gemeenschappelijke basis voor
het internationale contact der studenten te scheppen» Ze willen de bestaande ver-
schillen van mening tussen dé studentenorganisaties ophelderen en de mogelijkheden
van- samenwerking of lidmaatschap onderzoeken. 'De voordelen, daarvan zijn o,a.:
1. In de huidige wereldsifuatie^, welke gekenmerkt wordt d oer;' toenemend oorlogsge-

vaar, -kan uitbreiding van het contact tussen de- studenten van verschillende lan-
den en verschillende' opvattingen alleen maar bijdragen tot de versterking van de

.door ons allen zo vurig begeerde wereldvrede» - /:
•v2» .'Internationaal-. contact kan in sterke "mate bi-j dragen tot de snellere ontwikkeling

."• 'van: wetenschap jen techniek,' , welke zonder 'internationale uitwisseling niet kunnen
t . • < - • - • • ' . . . • .

5« Internationaal- contact' zal ertoe bijdragen da^t;: onze universitaire sport haar
vleugels veteLüd. j der-zal kunnen uitslaan» • ,

4» "Internat ionaal, contact, kan door uitwisseling van ervaringen in hoge mate bij-
dragen -tot f de verdere democratisering rvan hè, t Hoger Onderwijs, ,-.,,
Het PVSV-bestuur meent dat alle Néi:|teriandse studenten én zeker dé "Nederlandse

rStuden:tenriaad, .waar het bewustzijn van de noodzaak van internationaal contact her-
baalde lijk 'iö ge.biéTcen .te leven jf. 'zich' ten volle achter .dit initiatief, kunnen stel-
len» Ze meent dat' op basis van de resolutie in War schau .aangenoin'èny ; waar in de hoofd—
lijnen van de geprojecteerde bijeenkomst 'duidelijke'r worden aa.ngegé\re.m, een alle
Nederlandse studenten vertegenwoordigende delegarf^e samengesteld , kan worden» We
steilen U dan ook vo.or om de .bijgevoegde resolutie e'n 'overige .besluiten met toe-

.' lichting .r) ̂ ernstig te .bestuderen en voorbereidingen te treffen om ,,'eèij. delegatie
samen te steJLlen,; Omdat wij menen dat .deze bijeenkomst van het/ allergrootste belang
'is .voor., alle .Nederlandse studenten hebben .wij dit voorstel, dat we mede namens de
IUS 'en 4e initiatiefnemers, vari 'de' .te "_ organiseren bij eenkomst' d oén '̂ ,in de vorm van
e e n Open Brie'f gesteld. ~ " • • > • • • • • - • « , '

Het J.S. mogelijk dat, de NSR zich op bedoelde bijeenkomst in haar positie bemoei-. .
lijkt sou voelen door het feit dat de FVSV lid is van de IUS. Wanneer dit zo is,
verklaren wij. ons bereid deze moeilijkheden met U te bespreken,'1 opdat een werkelijlc
de gehele Nederlandse studentenwereld vertegenwoordigende delegatie met eensgezinde
bedoeling. aan de bijeenkomst kan deelnemen,

- Met 'dé meeste' hoogachting, Voor het bestuur' van de FVSV
(w.g.) H. J. Nijman, secretaris. .

i) " : • • . - ' • ' . . . . . • : ' ^ • : • :• : : -' .v • -^ -
In de lUS-res olutie staat o.a, dat de ondernomsn stappen tot meer samenwerking

^ "op een concreet program van activiteit voor het welzijn van de studenten over de
gehele wereld" gebaseerd moeten zijn en dat aan de organisatie van de geprojec-
teerde bijeenkomst" verschillende gezichtspunten en ervaringen" ten grondslag
moeten liggen» De genoemde 6 Westelijke unies gingen ermee ace oord, dat Joego-
slavië* niet uitgenodigd werd.
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'• HANNIE SCHAFT - HERDENKING _
»

t

Van de twaalï gevallenen na de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister
tot Hannie Schaft, gedurende de hele verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, .hebben
honderden Nederlandse studenten het leven gelaten. Men spreekt van 557, het kun-
nen er meer zijn.

Ze gaven hun leven ter verdediging van alles wat hun lief was, van alles wat
goed en waardevol was, van leven en vrijheid.

Hen allen speciaal — ruim honderd gevallen Amsterdamse studenten, evenveel
Delftse en Leidse — herdenken wij a.s.

Z O N D A G 2 5 N O V E' M " B E R '

in de duinen bij Bloemendaal* Hen herdenken wij in dé moedige en verheven figuur
van Hannie Schaft, groot als student, groot als mens.',

v Maar wij moeten niet alleen haar moed herdenken, wij moeten zorgen dat dat-
gene, waarvoor zij streed tot de dood toe, nu bewaard blijft. Wij moeten zorgen,
dat Nederland vrij en onafhankelijk blijft — kan dat beter dan door haar dood
te herdenken?

Wij moeten getuigen tegen onderdrukking, tegen oorlog, tegen het herlevend
fascisme, voor vrede en vrijheid — kan dat beter dan haar te herdenken, die
het allerbeste prijsgaf omwille van die vrede en die vrijheid?

Daarom

n a a r H A A R L E M '

Vertrek Amsterdam: 10 u. W.B. Sloterdijk
(fietsers)

Verzamelen 11 uur op de DRSEF te HAARLEM

Vertrek stoet: 12 uur naar Overveen.

tfOCR EEN VRIJ, ONAFHANKELIJK NEDERIAND !
TEGEN OORLOG EN FASCISME l



Aan: KB

Van: HB

Ho,: 124299
d.: fr.T.B.Y,
IId/3s

n.a.v.A'dam 124299 CO 118456

Ontv. be

In een gedurende de maand Hoyeaaafoer 1951 rersche-
nen ejctra-nttiamer raa het F, V. S. 7, -orgaan "Kentering" werd
een open brief aan de Nederlandse Studentenraad afgedr'akt
waarin de noodaaak van samenwerking tussen oosauauniBtiscrhe-/
en niet communistische studentenorganisaties wordt bepleit.
De N.S.fi. werd uitgenodigd een delegatie samen te stellen
naar een door de I.Ü.S. te organiseren bijeenkomst waarop
de mogelijkheid ran samenwerking «üti worden onderzocht.

O

Ik rersoek U mij, »© Mogelijk met spoed, te
willen berichten waar en wanneer le&e oonfereatie aal
worden gehouden. Hadere gegeveas omtrent eventuele
land s e deelnemers, de agenda ena.j zullen eveneens op
prijs worden gesteld,

(III) 12-12-1951
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16 Ootober 1951.

D i e n s t g e h e i m

No. 237 - P - '51.

Onderwerp ': "KM TERING".

Bijlage : een.

Ten vervolge op het dezz. schrijven No. 237-P~'51 van 14 Sep- i
tember 1951, wordt U hierbij het laatstverschenen exemplaar
.van de "KMTJSR3NG", Orgaan van de Federatie van Vooruitstrevend*
Studentenverenigingen, toegezonden.

Alhoewel in bedoeld exemplaar geen datum van verschijning is
vermeld, kan worden medegedeeld, dat deze uitgave medio Ootober
1951 aan de leden-abonnees van de F.V.S.V. over de post werd
toegezonden. Einde.

M.\%\. 3.

o
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No. 257 - P - '51.
(Uw schrijven No. 112156 van 14-7-1951)

14 September 1951.

Onderwerp : "KENTERING".
D i e n g t g e h e i m

Ter voldoening aan het verzoek vervat in boven aan gehaald achr ij-
ven, worden U hierbij de twee laatst-ver schenen exemplaren van
JJKM TERING" - orgaan van de F(ederatie) van V(ooruitstrevende)
S(tudenten) V(erenigingen) - toegezonden, nl. No. 5 enNo.6 , resp.
van April en Juni 1951.

Hierna is geen "Kentering" meer verschenen. De redenen hiervoor
zijn: Ie, gebrek aan fifcfcteieh en Se. door deelname van verschillen-
de medewerkers van dit orgaan, aan het in Augustus 1951 te Berlijn
gehouden 3e. wereld-jeugd-festival.

Indien mogelijk zsl voor geregelde toesending van bedoeld orgaan
dezz. worden zorg gedragen, waarbij echter wordt aangetekend, dat
dit blad heel onregelmatig verschijnt.

De uitgifte is afhankelijk van de stand van de ver en ig in g s-kas
van de F. V. S. V. Einde.

\V 7. 3. SER

ACW



OP KAART
ACD/

PAR:

/, ̂v/ z

RAPPORT VAN KB

AÜ6.1851

AAN B III CAW

Fo.: 2909

Betr.: ZOMERKAMP TAK DB FEDERATIE VAti YOOBPIISTKETENDB

VEHEHIGIiïSEH 'm NEDERLAND.

Het kamp werd gehouden bij Derk Jan VELDHUIS,
den Doornweg 14, Haerst, Zwollerkerspel, en begon Vrijdag
20 Juli.

De opkomst was de eerste dag vrij matig, er
kwamen namelijk slechts elf man. Er was nog maar weinig
activiteit, alleen 's avonds werd er wat in de omgeving ge-
wandeld.

Op de ochtend van de tweede dag, Zaterdag,
gingen de mensen, die op de fiets waren, een excursie maken
naar Staphorst en bezochten daar de schilderijen tentoonstel-
ling. De rest maakte een voettocht in de omgeving, 's Middags
trok de hele ploeg naar de Vecht. Er werd geroeid en ge_
zwopaen. In de/Loop van de dag arriveerden nog verscheidene
mensen, die alleen voor het weekend kwamen. Hieronder bevond
zich een Indonesiër, die 20 juist per vliegtuig Mt DJakarta
was gearriveerd, en die onderweg was naar het Jeugdfestival
in Berlijn.

's Avonds hield het eerste Kamerlid Joop van
SANTEN een lezing over "Kapitaalexport". De lezing was zeer
duidelijk en interessant en werd door iedereen ten zeerste
gewaardeerd. Zondag ochtend ging iedereen naar het strand
om te zwemmen en te luieren.

In de middag hield Ger HARMSEN een lezing
overnSocrates, en.de mening, die de humanisten over hem hebben.
Dit was een zeer goede gefundeerde lezing. Ger HARMSEN oogstte
zo mogelijk nog meer succes dan Joop van SANTEN.

's Avonds ging een man of vijf naar huis
terug, de rest maakte een wand eling langs de Vecht. Maandag
ochtend om ongeveer tien uur vertrok de laatste ploeg

Aanwezig waren o,a.:
istuderend in Amsterdam:.

*» vjacques HOEKSTRA too*ié>
•M s/Jaap BÏÏÏS
•AfuToon DE JONGE

VAN ZANTEN
NIJMAN
KRAAK . • ". :. t. •-..

SPARENBURG

woonachtig in Amsterdam
n n Halfweg
" " Leiden
" " Amsterdam
rt n
ff
n
n

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Bussum
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IK .

l K Rie KNAACK,frb'belonderwij8eres
, studerend in Delft:

fl VfJohan van CAIiKEft
MEERDINK
VERBRUGGEN

studerend in Wageningen
}~/35jtf j/Joost BEKMAN

' studerend in Rotterdam
V j ^ Haiko

woonachtig in
n
it
n
n

ii
n
ii

Amsterdam

Hilversum
Naaldwijk
Amsterdam

" Eindhoven

" Rotterdam

C

Rob LARBT vertrok reeds Zaterdag ochtend
naar Amsterdam, aangezien er ieder ogenblik bericht kon
komen, dat de leiding van de delegatie baar het Jeugdfes-
tival in Berlijn zou moeten vertrekken.

De Indonesi'ér, die op,._doorreis was naar
Berlijn vertelde, dat uit Indonesië 63 personen naar het
Jeugdf estival gaan. Sen gedeelte hiervan reist via KedBr-
land , een ander deel via China.

De kosten bedragen voor hen 3000 Indone-
sische guldens/of f. 1000, — per persoon.

De kosten worden echter totaal gedragen
door de vereniging die hen delegeert.

KB, 2 Aug. 1951

r



AFSCHRIFT
———™——

Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen
in Nederland.
Secretariaat: Maratonstr 33'"'
Amsterdam.

Amsterdam 3 Juli 1951

Beste Vrienden

De "burgemeester van Amsterdam heeft het i.v.m. de
aanwezigheid op 8 Juli a.s. van 56 vreemde oorlogsschepen nodig
geacht om het houden van de jeugdvredestrek op die dag te ver-
bieden zodat deze moet worden uitgesteld tot 15 Juli a. s.

Omdat wij van mening zijn, dat iedere jongere van
goeden wille in staat moet worden gesteld om de jeugdvredestrek
bij te wonen hebben wij het zomerkamp dat wij van 14 tot 19 Juli
zouden houden uitgesteld. Het zal nu worden gehouden van Vrijdag
20 Juli tot Maandag 23 Juli eveneens bij -L>erk Jan Velthuis te
Zwollerkerspel.
Omdat de duur van het Kamp met den dag is verminderd hebben wij
de kosten van het hele kamp beraamd op f 6. -̂ e prijs per dag
blijft f 1,75. Je kunt je opgeven op het zelfde strookje, dat
je hebt gevonden onderaan de convocatie van 28 ffiuni. Het pro-
gramma wordt zoveel als mogelijk ongewijzigd gelaten.

Tot ziens mn het Kamp
Henk Rijmen.
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AFSCHRIFT

Federatie van Vooruitstrevende
Studentenverenigingen in Nederland,
Secretariaat Marathonweg 23'*
Amsterdam-Zuid Amsterdam 28 Juni 1951

Beste Vrienden,
Nu het weer vacantie is en eenieder zijn boeken vol

vreugde aan de kant gegooid heeft biedt de FVSV iets bijzonders en
wel een

VIJFDAAGS ZOMERKAMP
dat wordt gehouden van Zaterdag 14 Juli tot Donderdag 19 Juli.

Dit is weer eens een gelegenheid om elkaar beter te leren te le-
ren kennen en om problemen waarmee we na werkgroepen lezingen en
studie nog mee zitten in gezellig samenzijn te bespreken. Vooral
echter ais dit een kans om eens fijn buiten te zijn, te wandelen,
te zwemmen in de rivier en andere reeds lang onderdrukte neigingen
te botvieren. Vanzelfsprekend kun je ook kenissen die nader met de
FVSV en zijn onderafdelingen in aanraking willen komen introduceren.

Over het program het volgende:
Br komen drie lezingen, ô zal üer Harmsen spreken over de theorie
en practijk der sociologie in verband met onze omgeving en tijd.
Een zeer deskundige inleider zal voorts een vergelijking ttekken
tussen de grote cultuurtechnische projecten in de Sowjet-üniej &e
Verenigde-Staten voor 194-0 (Tenesse-^alley) en de Zuiderzee inpol-
dering, 'l'en slotte is een vooraanstaand kunstenaar gevraagd om
problemen van kunst en maatschappij te belxchten.

Het kamp wordt gehouden bij DESK JAN VELDHUIS, DEN DOORN-
WEG 14, HAERST, ZWOLLERKERSPEL. Je kunt daar komen als volgt:
Op de weg van Zwolle naar Meppel bij de Vechtbrug linksaf slaan en
de Vechtdijk opgaan. Deze volgen tot hij het land ingaat, daaijna
linksaf, de 3de boerderij rechts.

Meenemen: Dekens, wasgerei, bord, lepel mes, mok, muziek-
instrumenten, boeken om uit voor te lezen en andere zaken die aan
je originaliteit over worden gelaten. V0orts goede, ook waterdichte
kleding, zwempak, stevige schoenen.

De kosten zijn laag gehouden; 7,50 voor het hele kamp
of als je b.v. alleen een weekend blijft 1,75 per dag. Svp van te
voren aanmelden door invmlling van onderstaande strook, dan hebben
wij een overzicht.

ziens in het Kamp,



DOSSIER N

MINUTENBLAD
OD 959 . FEDERATIE VAN VOORUITSTREVENDE

.................................................... STUDENTEN VËRENTGÏNGËW

'2,

Het nieuwe dossier onder nummer 1375 aangelegd. Stukken ingevoegd
17.3.49, AGD-4b, & '

/ƒ<* £>
3

f̂ I^CL^i*^

&>
i« ru .

Voor zover ven de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schut
blad aanwezig was dit bijgevoegd.. jan. 69,

t Warkgr.

17250 - '47



UEPCHZf •
Van: KA-R,A.
Aan: Hoofd B | AUW*^?^ j
No. A 1077 e L" ̂ t̂ Û̂ -J

,• ONDERWERP:„Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen,

RE: Uw notitie no. 91674 dd. 28-11-50.

CLIPPER is zeer geïnteresseerd in dit soort rapport en ver-
zoekt ons met het zenden ervan door te willen

8-5-51 L. -&^&.9.a*/. 73.



Verbinding : \<%> 4 Mei
- I, - '51.

U i T ï R E K S ;• L
uil fpUPlï8AATj

i

Oaderwerp: D( eaocratlsoht?) sltudenten)
O(rganisatio) «FSRXGLKS"
(algenane ledenvergadering).

Bijlage : een.
Betrouwbaarheid berichtgever s betrouwbaar*
waardering berioht i. betrouwbaar*
Medewerkende instanties t geen* ¥ e r t r o u w e l i 4 k ,
Ondernomen acties t &eeo. _ _ . _ . _t

Haar werd vernomen heeft op Woensdag £5 April 1951 te 20,00 uur een
algeaene ledenvergadering plaats gevonden van de U.S.Q. "Periclee", ten
huize van de bij U bekende Willem, Gererd, KLUGuaffiE8G, (Puraerend, 7*
12-1923).

Toor desse algemene ledenvergadering word aan de leden van genoeale vwrH
eniging over de post een gestencild rondschrijven toegezonden, waarvan
een afschrift bij dit schrijven is gevoegd.

Aanwezig waren waven veertien personen, w.o. het bestuur van "PerioleeT
Er waren geen Aziaten aanwezig.

T*a.v* de behandelde agendapunten - aie het afschrift rondschrijven -
werd het volgende vernomen i
Puat l (notulen) en punt 2(ingekoaan stukken) warden overgeslagen* Kr
waren nl. geen notulen van een vorige vergadering en er waren geea Inge*
kooten stukken*
Punt 5 {voorstel tot deelname aan I-Mei viering)*
Door de aanwezigen werd na enig eedeba 11 eer besloten aan da I-Mei viering
- door de C*P.R. te Amsterdam georganiseerd op het voormalig* "ijoclub-
terrein" * deel te neaen en adhaesie te betuigen.

Verder werd besloten om actief deel t« nemen aan de verkoop van de toe-
gangskaarten voor deze aamenkomst.

yl Door »ej. Lily, Eliza, CLEIXX, (Den Haag. 26*1-1930) zou een spandoek
worden vervaardigd met da leuze s "Studenten willen vrede"**

Als verzamelplaats werd het stedelijk museum gekozen. Tijd 7.18 uur na.
Het zou op prijs worden gesteld wanneer zo veel mogelijk vrienden on

kennissen souden meekomen, onder voorwaarde dat allen in Perioles-ver-
band zouden meelopen»

Punt 4 (aotie vredes-verdrag grote vijf).
Hierover werd uitvoerig geaproken zonder dat tot enig resultaat werd ge-
komen* Eerdergenoemde iOIHKENBEHG zeide, dat het de bedoeling was, dat
leder van ben geheel in deze materie ingewerkt diende te aijn, opdat zij
niet alleen op eventueel gestelde vragen souden kunnen antwoorden, naar
ook aelf aotief de vredeg-idee konden uitdragen.
Haar KXINKKHBKRG verder mededeelde, zou de wareld-vredes-raad daas» oso»
pagne voor een vredes-verdrag tussen de grote vijf sso belangrijk vinden,
dat de aotie tegen de herbewapening van Duitsland daarvoor tijdelijk was
gestopt* KLUKHÈSBEfiG drong er bij de aanwezigen op aan m actief aoge-
11ik te zijn bij het inwinnen van handtekeningen voor dese vredes-aetie
en voomaiaelljk bij de Indonesiaohe studenten «n de Indo-Chinese studen-
ten, (zie net dezz, schrijven No. 40S9-B- 90 van 2S-3-1951),

v Punt 5 (verkiezing twee bestuursleden).
^' Dit punt werd vlot afgehandeld. In de plaats van Jaoob HOEKSTHA (A«ater-

dea, 19-2-l«««), viee voorsltter. werd de bij ü beleende Maria» Johanaa,
X J 7AH HUS'ïïIJK (Schagen, 28-3-1924} gekozen. Toorts werd tot bestuurslid
y. ; gekozen i Jaap BUTS, personalia onbekend*

Puat 6 (verkiezing leden r.?*S.T*-bestuur).
Ook dit punt werd vlot afgehandeld. Als vertegenwoordigers van de
olas" bij het F.V.ti.V.-beatuur werden gekozen t

aob



M»? (Aaarterdaa, 15-6-1931); H«adriieuB, Jobannea, NIJMAK
(Groningflö, 22-11-19E5) en Itortta atlTS (Aaaterdam, 1I-6-192S).

Door «erd«rg9ao«ad« a»J* KEJËJKX w«rd MA kort* b«0oïunnring
t«a ***** h«t a. s» J«aad-f«stiv«l la Ooat-Barllja. Stfe vaa d»
do«Une «M Mffi zo «root n»g«»114te« balaBgEftelling ia alle etttó«n-

Ttviftr ü««ia« a» j* CLKIKX ««de, dat haar door e«s lid van ét A. 3.
V,A.-l€denT«ad (nee» niet g»aw&) d« Traas »«rtJ ®§«t«M Wfta&«*r
bat tnt«raatlonala stud«Qt«B «n jm^d-zoiaarkaap ia H«4*rlaad ara

«n KUKtHraËBO lc«fc«n h l» r YM«zUl vaa op,
daar ö« plannsn voor dit zoasrfeaap tot dusrar etrllct gdh«im w&ren
g«ho«A«n. PB «alfi gepraat Irama mm aohter tot d« oonclusie, dat
hi«rov*r »oe«lljlc o«n publicatie ia het orgaaa Tan de lateraatlo-
nal Union of 3tud«ats was T«rBOh«a«Q. HIJMAH «n i'XIKKIKBaHO doel-
daa m«de dat dit zcwaertcaap al<t doorging.

Ptiat 8 (zitting «xwatier» I .U.S.).
Hier w«rd ai«t v««l over ««zagd. ftï*d«d«3JLnfi ward nog gedaan, dat
da k»i8t«ï Toor 4« p»ia van Ussaa £Ë JOHG (AaeWrdmm, 17-6-l»Ee)
naar P»Jcia« - al* Bat êaas* sohri|T»n Ho. Oft 42 -̂l>-l-51 vaa l?
April 1951 * betaald w>rd«a door de 3tud«üt«n-oreani8atic ran d«

«k Gaina, Op welJca wijs&e dit g«r«g»ld werd, WR« aiat

KLIHKKH8KHÖ «a«ld« w*«* dat Bét ia de bedeling lag
l ««n niet gekeurde fila ov«r Hongarije t« vertonen voor d» wpro-

r— j grassiêW st»4«nt«n w.o. ooJc d« Indoa«sl«ra en
/ l«i nadare aanltondieiag aiaxaf«v aou nog Tolgen.

P«at 10 «n 11 (rondvraag «n sliiiting) irardca g«n«g««rd,

V* 3*



4 f ff, ITE JET! .?-.£rV

B* 3*0. Perioles *
3eor. ie Jan v.d. Heydenstr. 121 »" Amsterdam, 19 April 1951.

Beate Periolieten,
Allereerst roepen wij jullie op tot net bijwonen van een belangrijke

die gehouden wordt 'ntöEWSJaAO SS April om 30 tïur ten huize van
wim Klinkenbergt Waaawesstraat 5** Centr.

De At^NDA luidt als volgt :
l* Hotulen 6* Verkiezing leden FVSV-b«stuur
2, Ingekomen atukken 7» Wereldjeugdfestival
3* Voorstel tot deelname aan S* &ittiitg Bxemitieve IUS

I-Mei viering 0* Mededelingen
4* Actie vredesverdrag Grote tlff 10. Honarraag
5* Verkiezing twee bestuursleden 11» Slviiting.
Ad. 5: Jacques Hoekstra treedt af als bestuurslid, f er vervulling van de

daardoor opengevallen plaat» «B van de plaats die sedert 3«pt«nber
Jl» onbezet is gebleren, stalt h«t bestuur oandidaat t
Bi« van Rijswijk «a Jaap Bwys.

Ad*6: Als verteeeowoordigers van de P«riol«s in h«t FV3V-bestuur st«ll«n
vrij voor : Einde Mijnan, Bot» La re t en Mart Smits.

X&dieai&g tegenoandidaton ad* 5 en ad» 6 lomnen tot aan hot begin van de
vergadering ingediend worden.
Ad.81 Dez«r dagon wordt in Pelcing een zitting van d» £xsoutief« van A» I*

lï*S* gehouden, die in het bijzonder gewijd Is aan de problemen va*
tie Aziatische studenten. Ons lid Luoaa da Joeg, die voor R«de*Land
deel uitmaakt van de executieve, 10 Zaterdag |i* &aar Po^lne var-
trokken G» éaze zitting bij t« wenen* Wij hopen in staat te zijn op
Se a* s» ledenvergadering reeds de «erate roaultaten van zijn voor
organisatie-leven 20 belangrijke reis te kunnen bespreken.

De voorbereidingen voor het VflEHELDJSüGE8l̂ TIVAJJf dat begin Auguatua la
Berlijn gehouden zal worden, zijn in volle gaaft*
Op Perioleo rust daarbij in de eerste plaats de taak om te zorgen, dat een
grote en zo breed aogelljM gamsögeatelde groep otuflenten aan liet festival
zal deelnemen. Over de maatregelen, die wij ter uitvoering van deze taak
aosten namen, zullen wij op de ledenvergadering uitvoerig spreken.
Hier willen wij jullie alleen er nog eens aan herinneren, dat opgaven voor,
deelname gedaan kunnen worden of bij 0119 sacretariaet of d i reet bij net
wereld-jeïigdfegtival-comité, Nieuwe Keizersgracht Al.

Om tot het laatste - maar wellicht niet net minst* aantrekkelijke * punt
van detse oo&vo te komen £

OP DONIBBDAG 5 MEI houden wij een F E E S T A V O N D .
voer de afwisseling weer bij wim Kllnkenberg, Warttoeestraat &« *.
Voor deze gelegenheid heeft een keur van art i s ten uit de rijen van onze
vereniging reede zijn medewerking toegezegd» I&iga grepen uit het program-
ma $ Jaap Buy» gaat op zijn wenkbrauwen lopen !

Kart Smitn gaat op zijn rog staan l
v l Hama Mannen slikt zijn aigaar la l

Maar hoe aantrekkelijk dit alles ook moge zijn, de voornaamste medewerker
aan de avond zal tooh K!ja de grote massa van de Beriolieten zelf. Daarom
rekenen wij op een grote opkomst. Oofc si j die kortgeschoren wenkbrauwen
hebben of niet van sigaren houden± zijn van harte welkom* K? is sltoht»
één voorwaarde voor deelneming t Iedereen brengt Iets {dwz* biet te veel)
eet of drinkbaera mee l i Foor deelneming aan programma opgeven Aohillea-
atraat 82 hè. 99606.

Eet Bestuur.



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).
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' Namens het bestuur, de secretaris,



No.G.609.

Onderwerp: Weekend F.V.S.V.

/ 'J ,'*> O O *
'••* f s s„-,-

NIET U.K.
ACD//^ VEETROÜl KEi8 MRT 1951

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 7 Maart 1951, Ho. 103993
"betreffende bovengenoemde Federatie van Vooruitstrevende Studente]
VereniHgingen, heb ik de eer U het volgende te berichten. "

Bij een dezerzijds onmiddellijk ingesteld onderzoek is geble-
ken dat het door bovengenoemde organisatie te houden z.g* weekend
op 10 en 11 Maart 1951» niet in de gemeente Baarn zou worden ge-
houden, doch in het Kampeercentrum aan de Hollandse Bading, onder
de gemeente Maartensdijk, U. Dit is doorgegeven aan de gemeente-
poïtie te Maartensdijk, die de nodige maatregelen zou treffen.

Op Zaterdag, 10 Maart 1951» zijn de deelnemers van bovenge-
noemde bijeenkomst van omstreeks 21.30 uur tot 23.15 uur bijeen
geweest in het hotel de „Lage Vuur s che" onder de gemeente Baarn."-
Hwt waren een vijftigtal personen die zich in het hotel ordelijk
gedroegen. Enkele van deze personen vertelde een mop, een liedje
werd gezongen of op de piano gespeeld, terwijl sterke drank prac-
tisch niet werd gebruikt. Bijzonderheden, van welke aard ook, wer
den niet geconstateerd. Nadat bedoelde personen het hotel hadden
verlaten hebben zij zich weer naar het Kampeer c ent rum aan de Hol-
landse Rading begeven.

Baarn, 15 Maart 1951,
Aan de Heer Hoofd v,d,Dienst
t e na-Q R A - Y E N H A G E .



MINISTERIE VAN n.a.v. schr. van Delft, no
BINNENLAEDSK ZAKM 103993
« « ,„,«rt, 's-Gravenhage, 7 Faart 1951
No.: B 103993 , ̂ ./. beW:. _.-, -

.t Weekend F.V.S.V. j UlillÊBOl KT I Rappel :...£* :
1. F w _ j //>/3Antwoord :

V S R T R Q IT W S L IJ K

Haar mij beleend werdt ia de ooaumnistlsch georiënteerd*
Federatie van Tooruit strevende Stadenten Verenigingen voor-*
nemena op 10 en 11 Kaart 1951 te Lage Vuursohe een z«g, weele-
end te houden.

Ik moge U verdoeken mij een verslag van deze bijeenkomst
te doen toekomen» zo mogelijk gecompleteerd met de personelia
van de deelnemende personen.

HIT HOOFD VAN Dl
naiaena deze:

Aan de Heer C
van Politie v

J. G.



Verbinding 6.

No. 75/1951.
Vertrouwelijk,

OP KAART

PAR:

• j

'¥

13 Februari 1951.

Verbinding 6 heeft de eer U hierbij te doen toekomen

een fotocopie van een uitnodiging voor een bijeenkomst
van de werkgroep van de Progressief Democratische Studen-

ten Vereniging "Delft".
Deze bijeenkomst werd gehouden onder leiding van

Pieter BURGER,
geboren te Andijk,5 Juni 1921,ingeieur bij de B.P.M.wonen-
de Paardenmarkt 6 te Delft» ~~~~~
Dé sp±eker is genaamd:

' KWA,King San,
geboren te Malang,16 Ootober 1927,student,wonende Kon.
Emmalaan 147 te Delft.

De ondertekening van de uitnodiging is afkomstig van:
Jacobus Frans HOHDIUS,

geboren te Rotterdam,13 November l925,student,wonende Twee-
molentjesvaart 28 te Öelft.
De bijeenkomst werd gehouden ten huize van :

*J Jan Walter PERDECK,

geboren te Hilversum,4 Januarfê 1920,student,wonende Coen-

'-,,- derstraaj..._5JLJLe Delft.
Omtrent al deze personen werd meerdere malen bericht aan

Uw dienst toegezonden*

Nog zij vermeld,dat op* de hierboven vermelde bijeenkomst
ook is besproken het feit dat pj5 10 en 11 Maart 1951 een
weekend zal worden gehouden te Lage Vuursche,van de Fede-
ratie van Progressief Bëaderatische Studenten Verenigingen
in Nederland.

Verbinding 6»

Aan de Heer Hoofd van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

's-Gravenhage





. 1856. A.

Betreft «Antithese**

Vertrouwelijk.

-9FEBU951

ACD/

Ten vervplge op dezerzijds schrijven van 9S*1C-50,
Ho. I.D. 18̂ 6 Z, zulks naar/aanleiding van Uw schrij-
ven, d.d» 2«3-50, 5o. 80236, inzake ^Antithese",
wordt nog nader gerapporteerds

In het bestuur van het Leids Socialistisch Dis-
puut *Antithese", heeft ook zitting Madeleine Marga-
retha Vilma Aurelia VOITUS van H&MIffi, geb. te Weenen,
16-8-15, wonende te rs-Gravenhage, Snelliusstraat 1.

Zij stond bij de Universiteit alhier ingeschre»
ven voor de studie-jaren 34/35, 35/36, 38/39 en 49/50

Op 14-11-35 deed zij candidaats-examen Ind.Recht
en op 29-11-38 doctoraal examen Ind. Recht.

Alhoewel zij in perceel De Laat de Kan ter straat
13 alhier de beschikking heeft over een kamer, staat
zij niet in deze gemeente ingeschreven, omdat zij als
regel te 's-Gravenhage verblijft.

Een foto van haar wordt hierbij gevoegd.

Leiden, 8 Februari 1951.
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van heÊ Anti -fascistische comité van de Sovjet jeugd- Het zijn '
adden (Engeland)* die in c<e_herfst van het vorige jaar in Nederland ':
u- c es t,. Vimla Bakayaj die "in Fe'brüari de 'vieringen van de Koloniale
I. eek in Nederland heeft meegemaakt ) , Rafael Schevarria (Eouador) on " •
r d Bereanu (Roemenië). Ze bezochten 17 onderwijsinstellingen in do ,
L,--'Uiiie en tal van. ballet-,, theater" en muxiek-uit voeringen benevens .;'.
f tentoonstellingen ons -
MP. dd on verklaarde op eon persconferontl j,. dat het werk van do IUS il i;

-Unie zeer""voel publiciteit geniet. ':FHet onderwi js-stelsel in---'O^
'Unie is het meest democratische en wetenschappelijke van de wereld •:

/r.;-! een bron van cultuur,, toegankelijk voor het hele volk en kan alleai
^ h r ^ v e n worden als een culturele revolutie,, die een voorbeeld is voor
,,ooien die de' democratische studenten sioh overal ter wereld stellen,,"

• > • • : ' '^om. Madden.
-i 're Sovjet-ünie zijn thans 864 inetellingen van Hoger Onderwijs,, die
. - 1.128,000 studenten bezocht worden'.. G-een enkele student behoeft to

'>or om in zijn onderhoud te voorzien. 9Qfc van de studenten krijgt stu-
•ticelagQH' De hoogte hiervan hangt af van de prestaties b i j . de studie.

iversiteitsbibliotiieken en de uitrusting van de laboratoria zijn op-
lijk goed- (XUS News 4«2»1950)

'M "KEURIGE STUDENTEN"
r. aangenomen, dat het

INMEER
hole beurzenstelsel

3 plaats wordt het totale bcjrag waaruit
Studenten dl c niet wonen in de stad

POLEN - De Pool?. 3 ministerraad heeft een
rondig wijzigt. In de eer-

de beurzen betaald worden?,ver-
waar zij studeren en geen

at s kunnen krijgen in een van de. Student ent ehuia en in die stad>, zullen
.j. l aio woon-toelagen krijgen. Dan zijn er uitkeringen voor goede pres-
,lC3 cp het gsbied van de studie." TJOOT de grote steuö van de regering

lüdsr die de capaciteiten bezit om te studeren, is het nu' zo,, dat 58$
MC Poolse studenten uit arbeiders »"'~en b o er eng e zinnen komt'.
zijn onlangs ook maatregelen genomen in' Pplen om een .einde te maken

1 ::-t "instituut'1 van de '"'eeuwige student", Wanneer eon student niet
~i:ï) oon zekere tijd zijn examens aflegt., moet h i j de Universiteit ver-
- i ' . Deze maatregel is mogelijk geworden,, nu er in Polen geen studenten

•• r i jn dlo moeten werken om in hun onderhoud te voorzien. '
.u end aan "Informatio-bulletin" van de Poolse legatie,, nr • 76; en aan

•.-••-.ir, c i on Service van de Unie van Poolse «Jeugd,, nr . 4.

..'-•^u^iiüwïïü-' r v c v * Het Paaskampje ir. Zwoll erker spel gaat niet door;
^n varbaid met de korte tijd voor Pasen word t ""g o en kamp elders geor-
'xnniseerd • Het plan bestaat om een Pinksterkamp te houden.

Redactie. Het vervolg van "Zo v;erd Nederland lid van
,- lUSt? moest wegens plaatsgebrek blijven liggen tot de volgende

— Administratie. Abvsl<?~;clijk was op het vorige nummer •
••meld als abonnementsprijs f 1.25 per jaar. Dit moet zijn: voor 6

;. v -^- ' s , nl. vour het nu nog lopende studiejaar. » Willen alle abon-
,,^s-niet-FVSV-leden zo spoedig mogelijk hun abonnement betalen?

SOLlDABiTEIT MET D-'S SPAANSE JEUGD - In de tijd van 16-29 April a.s.
r.al oen Spaanse student in de Nederlandse Universiteitssteden, oen se-
.-'le lozingen houden over do strijd van de Spaanse' studenten tegen :t
Jaccismo. Ho tournee zal iets dergelijks als c;ie van Vimlr. jsi jn-Hu-
:,;.'?;; uit QC Spaanse burgerocftlog zal gegeven worden.
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RAPPORT / AAN:

Ui-

Van BS V: I
BSV-no.: /
Bijlagen: 8023 6
Bezocht: Gein. Pol. Leiden

Betreft:
Antithese.'

10-1'51

Via BSV doorgezonden aah>-AGSNDA,
aan: B.III
aan:
aan:
waarna terugzending aan BSV,en wel:
voor rapporten» ter kennisneming van
eventuele verdere actie;
voor nota's, tep afwerking.

Copieê'n in: OD 6?2 - Leiden.

'In aansliiiting op BSV 407 (zie 80236) kan ik mededelen,
dat Van Vloten (contact van B VI) nog steeds de enige verbin-
ding met Antithese is. Van Vloten, wou geen lid v/orden van Anti-
these, uit vrees dat hem dit later nadeel zou berokkenen in
zijn werkzaamheden, hoewel de voorzitter van Antithese hem meer
dan eens tracht over te halen. Van Vloten zal ook dit jaar waar-
schijnlijk afstuderen*

Eveleens'had wel vertrouwen dat Van Vloten hem een plaats-
vervanger zal bezorgen.

Ik heb Eveleens daarop gevraagd of het niet mogelijk is om via
Van Vloten een mannetje in Antithese te spelen, die bereid is
tijdelijk een Antithese jasje aan te trekken ten behoeve van de
ID.

Eveleens had/er met Van Vloten -nog nooit over gehad, maar
zal dit nu zo speedig mogelijk doen. Hoewel zoiets moeilijk is,
achtte hij het toch zeker de moeite van het proberen waard.
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,Verbindlngi 81
Ho.
Onderwerp: Inlichtingen

,i
u c u c; j. m*

Datum: 11 Jamiari 1951*

Betrouwbaar
r1S JAN. 1951

Datum van ontvangstbericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht:
ïevens bericht gezodéen aan t
Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:
Naar aanleiding van een binnengekomen melding,dat in het weefc-end
,-^--_. —^.JSQ op het kampeerterreinJWg£iw&Jte^
te Noordwijk een bijeenkomst zou worden gehouden van de federatie van i
^Vooruitstrevende Studentenverenigingen,is dezerzijds een onderzoek ingest

>e eaploitante van het terrein is genaamd: Johanna Jacoba Catharina
JuTJSBOSCH, geboren te Bennebroek, 11 November 1909, gehuwd met J .Koomen, won
de alhier,Langeveld 43» Het gezin Koomen belijdt de E,K «Godsdienst en is

. politiek betrouwbaar»
-f-De afspraak tot het houden van de bijeenkomst was gemaakt door E

i,wonende op het schip HNo Pasaöon".liggende in de Rijn langs de ïiaa
weg te Leiden» In de avond van Zaterdag.21 Öctober 1950 werd in de cani
van het kampeerterrein een besloten vergadering gehouden» Een onbekend ge-j
bleven spreker hield een oauserie over het eerste gedeelte van de Chinei
geschiedenis. Zij werd in een rustige betoogtrant gehouden» Af en toe w<
door een der toehoorders een vraag gesteld of een opmerking gemaakt» De
eenzetting zelf leverde geen bijzonderheden op» Zij droeg een meer weten-
schappelijk dan propagandistisch karakter»
Op de bijeenkomst waren de volgende personen aanwezig:

^' l «L» Sluimer s, geboren 13-4-2 5, wonende te Amsterdam(Zuid) .Achilles straat 82 hs
X*" 2»B iiïïoeben,geboren 29-10-27,wonende te Amsterdam(Zuid),Alb»C»iypstraat 25
,/ü 3^i;van Zanten, geboren 24-3-29,wonende te Amsterdam(Noord)Orionstraat 68~

4»T,Kuyper, geboren 14-3-̂ 9, ge en adres opgegeven, vermoedelijk het vorige

* 5*'Ê,"Perdeck, geboren 12-3-25,wonende te Leiden,L»de Kanterstraat 32*
6.L.de Jong, geboren 17-6-26,wonende te Amsterdam,Leidsegracht 117»
7,E/B4alder,geboren 9-10-28,wonende idem»
8«H^Nijman,geboren 22-11-23.wonende te Amsterdam,Marathonweg 33 II*
9 tï^ondius, geboren 13-ll'-25tWïmena.e te Delf t. Duivel sgat,
10,*'J»Bartog,geboren 26-3-32,wonende te Delft,voorstraat 2p,
11 «'̂ «"Schimmel,geboren 1-2-27,wonende te Amsterdam(W),Haarlemmermeerstrfl,57
12«tAtWith.geborexL 21-l-28,wonende te Amsterdam,uiterwaardenstraat 8 II»

** 13 »o»Harmse, geboren 15-5-231 wonende te Amsterdam, At j ehstraat 41 huis»
Mentrachtte de volgende dag handtekeningen te verzamelen onder de bewo*-

ners van het Langeveld voor het vredesmanifest. Een hoeveelheid achterge-
laten lectuur gaat hierbij»"

i
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UITTREKSEL

Uit : OD 346 Naam: MAAHDHAPPOREEH Zlttp-HOLLAND

Voor : OD 959 Naam: 1EDERATIE VAN VOORUITSTREVENDE STUDENTEN
VERENIGINGEN

Ag. nr: 96557 Afz. : u> 2276 X. Datum: 2-11-50

Aard van het stuk: Maandrapport IP Leiden orer October 1950

"In studentenkringen werd in het bijzonder door het echtpaar
PEBDECK-(Post»a) alhier propaganda genaakt voor de federatie van Vooruit-
strevende Studenten Verenigingen,aangesloten bij de IUS,met ala resultaat
dat "Antithese" werd opgericht.
Een f o te van rffe der bestunrsleden nl.Eees van Otteren geb.te Den Helder
7-7*29 wonende te Alphen aan de Rijn,van Boetzelaerstraat 12 ,alsfeede
een foto van E.T.PESB^K-(Poatma) wordt hierbij gevoegd.

Uitgetr. door: ^ Op aanwijzing van: B

Datum: 14-12-50.

40060 - '49



HAFPOKD / JBEtSXAAH: HB
Van BSV: I
BSV-no»: W
Bijlagen: 80236
Bezocht: Gem. Pol. Leiden
Betreft: 24-10ë50

Antithese.

UT^
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r3t OCT.KJ50

ACü:ös"^<P
aa«— ../ • - -

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,

aan: B III
aan: 4
aaa: Vj— » ~ ™ Ai
waarna terugaeu4inf aan BSV, en wel:
voor rapporten ter kennisneming van
eventuele verclere actie;
voor nota's, ter afwerking.

Copieën in: OD 672 - Leiden.

I.D. Leiden bezat aanvankelijk een contact in de studenten kring
voor informaties "betreffende "Antithese". Dit contact werkte
evenwel te langzaam. Het ontving de berichten uit de derde hand,
reden waarom de I.D. in den beginne ook nog betrekkelijk weinig
afwist van ^Antithese"..

Op zekere dag liep het contact fout, doordat een bestuurslid van
"Antithese" aan zegsman van het ID.-contact (is het nog te volgen?)
vroeg voor wie hij de inlichtingen moest hebben. Zegsman noemde
de naam van het I.D. contact, waarop de inlichtingen werden ge-
weigerd.

I.D. Leiden werkt thans met het contact van B VI. Deze bezoekt
alle vergaderingen (ze zijn zeer actief) en de volgende dag heeft
Leiden een verslag, zoals ook blijkt uit de bij de B.V«D. binnen-
komende rapporten. Toch zal naar mijn overtuiging van dit contact
niet veel meer te maken zijn. Hij heeft een boekje geschreven
over de Ver.Naties, waardoor hij niet het nodige vertrouwen zal
krijgen. Hij wordt gezien als tegenstander. Ik heb er daarom op
aangedrongen, dat de I.D. via dit contact iemand vind die lid
wordt én eventueel bereid is een bestuursfunctie te accepteren.
Antithese is in het beginstadium en de mogelijkheden zijn nu groter
dan straks.

Ik heb gesproken met de plaatsvervanger van Bveleens. Bij mijn
eerstvolgend bezoek zal ik deze affaire nog met Bveleens zelf
bespreken, want die bezit ook het contact in de studentenwereld.
Ik heb de indruk, dat genoemd contadt te vaak op het politie-
bureau komt en heb voor de gevaren gewaarschuwd.

24-10-50.'



Ver tr&uwe l Li k ̂

I.D. 2250. A.

Betreft Weekend F.V.J.V. H50CT.WO)

ACD|

Van betrouwbare zijde werd dezerzijds bekend, dat
de Federatie van Vooruitstrevende Studenten Verenigin-
gen, op 21 en 22 October te Noordwijkerhout, in de
kampeerboerderij "Moeder KOOIdEN", 't Lange Veld, 43,
een z.g. weekend h<fti|fet georganiseerd. Aanwezig zouden
zijn geweest ongeveer 17 personen, waaronder 3 Leidse
studenten, o.a. E.T.PERDECK-̂ OSTMA. Voorts waren aan-
wezig studenten uit Amsterdam en Delft*

Onder de deelnemers uit Amsterdam zouden zich heb«
ben bevonden Jan ÏERDECK, Andrl TUT en Henk NIJMAN.

Voorts zou aanwezig geweest zijn een student uit
's-Gravenhage, genaamd ENSERING» Deze studeert in Rot»
terdam en zou ruim een jaar geleden uit Indonesië zijn
teruggekeerd. Oek de leider van de delegatie naar het
Ï.U.3 congres te Praag (Augustus 1950) zou aanwezig ge-
weest zijn̂ /

De heer STUIT heeft Zaterdagavond een lezing ge-
houden over China. Natuurlijk werd het regiem van Mao
Tse Tung in deze lezing verheerlijkt.

Volgens uitlating van bovengenoemde ENSERING, zou
er te Rotterdam geen afdeling bestaan van de F.V.S.V.,
omdat ze daar te reactionnair zijn.

Leiden, 24- October 1950.



UITTREKSEL

Voor ..J±*£%L... ïï.......£~.(l Naam

Origineel in QD .1.7X6 Naam M^elllgi^g..J.e.d»,ScMe.p,s'bouwk..PrQefst.

Volgnr Ag.nr -. Aard van het stuk ...MrSl.ag....b.e.Spre.&iïXg..

Afz D.JTX Datum 17.rrlQ.--5Q

Prof.ï» vestigde mijn aandacht op
de studentenvereniging "Delft" van de Technische
Hogeschool. Genoemde vereniging was volgens hem
zeer links georiënteerd. ..Öê andere vereniging
genaamd "Politya" was ook wel links te noe-
men, doch was meer de richting van de P.v.A.
toegedaan.

Uitgetrokken door ...„.'.....: EE Afd./Sectie D.,.Ie. Datum 25-10-50
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faseiste Albanaise, ^ection . ,
Etudiante 10.00C

>:•. Algerla:
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2 Association des Etudiantfl
Musvilnaiis Mocrhebiens
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(inc-ludes al.so Moroccc and
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1.000

110

*> Aj'gentina • Federaeion d6_Sstudiantes
Aires , 79^300
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4-. Australia*

• »

6. Sydney
Urdpn

' . Melbourne, St'ibent Interna-
tional Cooperation Comiai'tte^

8' Australi-O.* Student Labour
Federation 1.CX50 '

5'

6. Belgium:

7. Bolivia?

10

11

12

Union of Democratie Studetxfll '
(V f O S) -•• ^ 27?'

Federation Nationale des "•--
Etudiants d'Architecture 1*000
Fed des Groupee d;Ecoles
da.la Jeunesse Populaii'e

Fedoraoion Universitaria
Boliviana . •/

et-
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Country
9. Britain:

organiaa-ciort Memljership
16. National Union of Stud ^ •.•

dent& of England, Wales,
and Northern ïreland

1̂ . Bulgaria: 17« Bimitrov Union of
People!s Youth, Student
Section 43.000

11. Burraa: 18. All Burma Studerit'a
Union £5.00»

12. China 19. All China Student'3
Union 1.64*.000

15. ColnmMa: 20. Union Nacional de Estu-
diantes de 'oiombia • •§00

14. Costa Rica: 21. Liga Juvenil Revolucio-
naria (Student Section)

15. Cuba: 22. Federacion jistudiantil
Universitaria 17.COO

.... gj^ AsöcIasLoii Je Ëstufii-
antes de la Escuela
Normal 1«.OCO

16. Cyprus: 24. Cyprus Youth Organioatlon
A.O.N (Student Section) 1.500

25» Democratie Union of 'Cypriot
Students 4C

17. Czechcs2jftvakiaJ26. Central Union of Czechoalo-
vak Studente 50.000

18. Ecuador:

l*- Egypt!

flT. Federacion Estudiantll
Universitaria 8.600

28. League of Egyptian Stu-
dente

29. Waf dist Student 'a Upion
30. League of Nubian Stadint»

5.000



C

Country
20. Finland

Organir.ation
31. SïL, National Unron

of Finnish Students 14,950

21. French West
Africa : 52. Association des Etu-

diants Africains 250

22. Gernany: 33 • FDJ Free Gennan Youth,
Student Section 45,500

23. Gold Goast-: 34.Students of Nzci.m ï'outh
Association (see note 2)

24. Grecce: . 35. EPON, Student. Sect..cn

25. Guadeloupe/: ?6. Association Générale dos
Etudiantc Guadsloupécns Ti .350

26. Guatemala: 37. Asocir^icn de Egtudian-
tes Universitarios ' 5,000

27. Holland: tfPSW'A 38. Organisation of Progres-
j , 'I. ̂ JJ sive studyirig Youth l-.065

i-\/ f 11 39. Fedoration of Progressive
r, V, 5, y. Student Orgar.isatnons 350

28. Hun̂ ary: ' 40. DISs, Student Section 26-000

29. India: 41. All India Student Federat-
ion "' 100-000

30. Indoneaia: 42. National ünion of Indone
sian Studerts (PPMI) 2,500

43. Federation of Studyiiig
Youth of Indcneöia(7?PI) 300-000

31. Irak* 44, Naticnal Union of Stu-
dents of Irak 15-000

32. Ic'an: 45. Association of Iran Stu-
dents 5*^00



ör^anisation Uenibership

C

o

c.

Country
33- Israël: 46. General Federation

of Students-in Israël 3500
47. Studente and Pupils of

Nazareth, Israël 750

34. Italy: 48. Comitato Universitario
Denocratico Italiano 35000

49. Coordinating Conuaittee
of Secondary School
Student Asnociation
(see note 1) 20000

35. Japan: 50. Naticnc.1 Federation of
Student /urtonomes 250.000

36. Korea: 51. Democratie Youth League '
(Student Section) 215.000

37« Lebanont 52. Aasociaticr. des .Jtu-
diants au Liban 600

30. Madagaacar: 53. Associ-;.ti^n dos Dtudi-
ants d 'Origine i...il;̂ ache 200

39. Malaya: 54. New Deiaocrotic Youth Lea-
gue, (Student Section) 30.000

"40. i.Iartinique : 55. Association des ^tudiants
de Martinique 300

41. Mexico: ~ 56» Confederacion de Jovenes
luejicanos (Seecton Estu-
diantil) 90.000

42. Monaco: 57. Comité ïlational dos Etu-
diants Iiïoné^nsques

43. liongolia: 58. Union of Mon^olian Stu-
dent s 11.000

44. Morroco: 59. Union de la Jannesse
Marocdine (Section 2tu-

___________________________ öinnte^ _________________________ 110_

45. Nigeria: 60.-Nl£erian Union of Studente 5.000

46. Palciatan : 61. East Pakistan Students
Federation 25.000

62. Deaocratic Student Fedsra-
tion of Pakistan 1000



c

47.

48.

49.

50.

.

51.

52.

> 537

54.

55.

56.

57.

J 5e.

59.

60.

Oountry
Panama;

Peru:

Poland:

Puerto Rico:

Réunion

Roumania :

Scotlands

Spain (R)

Sudan:

Syria:

Trieste:

Toa: •::.:•
„_ t.,-—..—,.
Turkey:

Union of South
Af r ie a:

«rganisajipn ^ Membershlp
65.

64.
*

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

7-5.

74.

75,

76.

77.

78.

Federacion Eatudiantil
de Panama

Union de la Juventud
Gorgor

Aasociation of Poliflh
Studenta

Union de la Juventud
Puertoriquena (Seccion Ba-
tudiantil)

Asaociation des iStudiante
de la Réunion

Union of Worl:ing Youth,
(Student Section)

Scottish Union of Students

Union Federal de Jstudian-
incüufnëg ïENEC /Catalonia/
and TOE /Basque/

Union of Sudanese Students

Union dea Etudiante Républi*
cains en Prance
Union des Etudiants Républi-
cains en Syrië (aee note 1)

University Federation of
Trieste
Unione Student! Trieste 0 T;t]
ritorio <cc;c ncto 1)

Union Tunisienne d« la Jeu-
ne as e Btudiante

7.000

1.000

116.000

1,000

240

57.000

30.000

'*
1.000

.»
1.500

600

Union des Jeunes Turcs Progres-
sistes

National Union of °outh
African Students 13.000

61. United Statea
of America 79. Committee for Internati-

onal Student Cooperation
(see note 3)

80» Aasociation of Internee and
Medical Student* 2.300



Country Or̂ cnir: t i on

62-64 USSR (%elo-R.
and Ukrainian SSR) 81; Anti-fp.soist Coramlt-

tee of Sovict Youth
(Student Section)

Lenbership

1.152.000

65, Vijt NrJn: 82. National Union of )
Vietnamese Students )

85. Asüociation des Stu- )
dinnts du Vlet Nam )

29i500

66-69 ./est Africa
(Nigeria, ^ierra Leone,
Gold Coast, Liberia) 84. West Alrican Studente

Union (see note 2) 5.000

70. West Indies (Br)

71. Yugoslavia

85. Vfcst I
Union

Student
4.000

see ncT.e 4

Note lj Organisations represonted together in the IUS Congress
Note 2't Affiliation to be r: tif ied ty the Executive Committee
Note 5 s Coopcrating body of USA atudents with IUS
Note 4: fy a d.cision of the Executive Comtdttee of the IUS, con-

firr̂ ed by lts Council, the 1^^ intnrrupted in February
1950, -its contqcts wi+h the ',.w\$:.*-.*-* of the Student Section
of People's Youth of ïïoiu,-ce>";-v-a.



Uit :

Voor :

Ag. nr:

PD 12508

OD ^

95283

UITTREKSEL

Naam: H. J .NIJMAN

Naam: FEDERATIE VAN VOORUITSTREVENDE STUDENTEN-
VERENIGINGEN

Afz. : Verb.54 Datum: 20-10-50

Aard van het stuk: Inlichtingen betreffende NIJMAN en DER1IJN,

(Bedoeld wordt
"Pericles"

Hendrikus Johannes NIJMAN is uiterst links georiënteerd en waar-
schijnlijk aangesloten bij de communistisch georiënteerde organisa-
tie de "InternationaJe Unie van Stud«ntenll(lU$).Bij hem is het redac-
tie- en administratieadres van KENTERING.Hij kwam op 23 februari
1950 naar Groningen in gezelschap van de communistische vrouw Vilma
BAKAYA uit India,een Indonesisch student sn Wia KLIHKEMBERG,Volgens
de berichten neemt hij actief deel aan de vredesaoties te Asd.

Uitgetr. door:

Datum:

RM

3-1-51.

Op aanwijzing van: BlIId

40060 - '49



Verbinding 6
Ho.493/50

Dienstgeheim.

6 October 1950.

Jr Ĵ .

130CT.1350

ACD|
Verslag van de op Donderdag 5 October 1950,in een der

zalen van het gebouw " Ons Huis" aan het Oude öftift 201
te Delft,gehouden filmavond van de Progressief Democra-
tische Studentenvereniging Delft. (P.D.S.V.)
Vertoond werd de film " ïotjemkin".
Sprekers «'Oscar Ernst Kramer,geboren te Amsterdam,

18 Haart 1922,student,wonende Voorstraat 27
te Delft (voorzitter)

tf^.1 Jacobus Prans Hondius,geboren te Rotterdam,
13 Hovember l925»student,wonende ïwee-
molentjesvaart 28 te Delft (secretaris)

Aanwezig ongeveer 45 personen
Zaalcapaciteit ongeveer 70 personen.
Stemming : Lauw.

Kramer opende de bijeenkomst te omstreeks 20.15 uur met
een woord van welkom.Hij deelde de aanwezigen mede,dat
te Delft was opgericht een Progressief Democratische
Studentenvereniging.Deze vereniging is aangesloten bij
het I.ü.fi.Spreker besprak in het kort doel en werkwijze
van de vereniging.De vereniging stelt zich ten doel,het
bevorderen van de studiemogelijkheid van de arbeiders-
jeugd. Medezeggenschap moet verkregen zien te worden in
het uitreiken van devstudiebeurzen.Het aantal beurzen en
de toegekende bedragen zijn veel te gering.Daardoor is
op het ogenblik maar l procent van de studenten afkomstig
uit arbeidersgezinnen.Dit aantal is in verhouding tot het

*
aantal arbeiders in Hederland veel te laag,aldus spreker.
Daarnaast moeten de studenten medezeggenschap verkrijgen
in het afwijzen van studenten die na 2 jaar nog niet
geslaagd zijn voor het Prop.examen Ie gedeelte en hen
die na 4 jaar nog niet zijn geslaagd voor het Prop.examen
2e gedeelte.Dit wordt nu geheel geregeld buiten de stu-
denten om.Daarnaast moeten goedkopere eethuizen en woon-
gelegenheden komen voor de minder draagkraehtigen.



-2-

Wij moeten dit trachten te bereiken door ons aaneen te
sluiten.In deze zaken staan "wij niet alleen,want er
zijn 5 millioen stadenten,verspreid over de gehele wereld
bij het I.U.S.aangesloten.
Het is niet genoeg dat wij ons aan de echnische Hoge-
school bekwamen voor ingenieur,maar het komt er op aan
onze wetenschap later te gebruiken ten behoeve van de
mensheid.Wij moeten er tegen blijven strijden dat de
wetenschap wordt benut om de mensen te vernietigen en
steeds weer een oorlog te ontketenen.
Het is onze plicht voor de vrede te strijden en allen
mede te werken,dat er zo veel mogelijk handtekeningen
voor de oproep van Stockholm worden verzameld.
Wanneer er minder geld werd besteed voor oorlogsdoelein-
den, konden veel meer minder draagkrachtigen zich aan de
studie wijden.Het nu voor de oorlog besteedde geld kan
beter voor het onderwijs worden gebruikt.
Nadat spreker allen opwekte lid te worden van de
P.D.S.V.verleende hij het woord aan J.F.Hondius,die
als afgevaardigde het wereldcongres van de I.U.S. in
Praag had bezocht.
Hondius deelde mede door d« 3?.B..S.V.te zijn afgevaardigd
naar het in Augustus 1950 te Praag gehouden congres van
de I,U.S. Hiervan gaf hij enkele indrukken weer en
hij schermde daarbij met grote getallen.Daarnaast stelde
hij dê JRiwiM Studenten Raad in gebreke,die niet met
het I.U.S.wilde samenwerken.Daardoor komt het ook,aldus
spreker dat men in de studentenbladen vo weinig van ons
congres had gelezen.Vervolgens las hij de resolutie die
door het congres te Praag was aangenomen voor.Een uit-
gebreid verslag van dit congres,was door de Nederlandse
afgevaardigden samengesteld en dit verslag zou binnenkort
in druk verschijnen.
Vervolgens werd te omstreeks 20.50 uur pauze gehouden,
nadat de voorzitter had medegedeeld,dat er na de pauze
gelegenheid was tot het stellenn van vragen.Omtrent het
doel en de werkwijze van de vereniging kon men ook aan
de bestuurstafel alle gewenste inlichtingen krijgen.
$e omstreeks 21.05 uur werd de vergadering weer voort-
gezet en het bleek dat geen der aanwezigen iets had

te vragen.Hierna deelde de voorzitter mede,dat de ver-



-3-

eniging wilde komen tot de oprichting van een filmliga.
.Dit had het voordeel,dat in niet openbare bijeenkomsten
films vertoond konden worden,die wij anders nooit te iien
krijgen.Hierdoor werd men in de gelegenheid gesteld
meer kennis te nemen van het leven en werken in de
Oostelijke staten.Over deze plannen vroeg de voorzitter
de mening van de aanwezigen.Een derb aanwezigen merkte
op dat te Den Haag reeds een filmliga was en dat de
filmliefhebbers uit Delft daar wel heen konden gaan.Hij
was bang dat een filmliga te Delft weinig levensvatbaar-
heid zou hebben.
De voorzitter sprak niet verder over dit onderwerp en
vervolgens werd overgegaan tot het vertonen van de film
" Potjemkin".
De film was van een slechte kwaliteit.Herhaaldelijk brak
zij af,dan stonden de beelden weer op hun kop en dan
gaf zij weer het spiegelbeeld weer,tot grote vermakelijk-
heid van de aanwezigen.
'J-1 e omstreeks 22.30 nar was de film teneinde en werd de
vergadering door de voorzitter gesloten.
Het geheel had een rustig verloop.
In de zaal waren twee reclameplaten opgehangen van de
vredesoproep van Stockholm en een plaat van het I.U.S.
| Vermeld zij nog dat King San KWA,geboren te Malang,
16 October 1927,student,wonende Koningin Emmalaan 147
te -^elftials penningmeester deel uit maakt van het be-
stuur van deze vereniging.

Aan de heer Hoofd van de
Binnenlandse VeiligheidBdleast
te 8-Gravenhage.

Verbinding 6
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Betreft filmvertoning "Antithese"
OCT. 850
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Dienstgeheim.

Op Vrijdag, 6 October 1950, te 20 uur, is er vanwege
de vereniging van progressieve studenten te Leiden, **Aii*

l • '"

tithese*, een filmvoorstelling gegeven in het Prytaneum,
Rapenburg 6 alhier. Vertoond werd de film MIn naam van
het leven'1. Aanwezig waren ongeveer 40 studenten, waar=
onder ookjtodonesische en Chinese» De bijeenkomst werd

^ geopend door Albert Christiaan TPERDECK, geb. te Almelo,
24«4«23, wonende te Leiden. Hij zette uiteen, dat "Anti-
these" tot nu toe niet erg naar voren gekomen is in de
studentenwereld. Aanvankelijk verkeerde men in kleine
kring n»l. in het dispuut Antithese. Nu is het een ver-
eniging geworden. Er zijn in Nederland 3 studenten groe-
peringen, die samen de Federatie van vooruitstrevende
studentenverenigingen vormen n.l. fericles te Amsterdam^
de progressief democratische studentenvereniging te
Delft en .Antithese te Leiden. ï*£RDECK noemde 3 doelstel-
lingen n.}»
1. democratisering van het Hoger Onderwijs (ook in Lei-
den ontbreekt er nog wel wat aan);
2. bevorderen van nationale onafhankelijkheid der vol-
keren;
3. bevorderen van (strijden voor) de vrede, o*a. door
het manifest tot verbod van de atoombom te tekenen»

Voorts deelde TPERDECK/mede, dat belangstellenden
voor het werk van .Antithese, zich na afloop der voorstel*
ling bij hem om inlichtingen konden vervoegen. Hierna
werd de bekende Russische film "In naam van het leven"
vertoond. Tijdens de gëTiouden pauze, werden door de echt-i

X*genote van PERDECK (E.T.POSTMA), exemplaren verkocht van
World Student News. Een vijftal dezer exemplaren wordt
hierbij gevoegd. Te 22 uur werd de bijeenkomst, welke
een ordelijk verloop had, gesloten.

Leiden, 10 October 1950.
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2ten vervolge op dezerzijds schrijven d.d. 31 Juli
1950, Ho» I.D.1-856 Z, zulks naar aanleiding van Uw echriji
ven d.d. 2 Maart 1950, Ho.80236, inzake Antithese, wordt
gerapporteerd:

Het Leids Socialistisch* Dispuut "Antithese" werd
omstreeks begin Januari 1950 opgericht door,

Albert Christiaan PERDECIC, geboren te Almelo, 21
April 1923, zijn vrouw,

Emily Tine POSÏMA, geboren te «s-aravemhaae, 18
November 1922, wonende in een woonschip, liggejlde te
Leiden, en Ij':

Johannes Franciscus CALJÉ, geboren te Hardinxveld,
27 October 1926, 'wonende te leiden, Witte Singel 11. j
, De drie bovengenoemde personen vormen het huidige
bestuur. De vereniging tertr20 leden. Bij de oprichting
is Antithese nagenoeg gelijktijdig lid geworden van de
Pe'deratie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen
(P.V.S.V.).

-A •
Jfeiden, ^October 19500
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Aangetroffen in een op 17.2.1950
door burgers in leiden gevonden
aotenta* van Vim Klinkenberg,
(7.12.1923).
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4r**j~*s » n. ^— «_^- -/ . ^ *

J . \.

/ l /l f

<L»~— (?ju, &^> -^-^

JLttJU fJtJ -̂UAj. l ,v) . S <i - ̂

^ - /L tf̂ v^a^»-». i-, l/ . t\

^ Tk-lj»

. *_A-u-, -.»,

l-e4 CAJ- l/. K.

„ Aj"-»xV^ -»«• — * -> *̂-— -̂ — t-̂ v-u^xP eX-O^V

/-J-CtA. t^ -\jk-J4 P iXj-̂ A^J TL-O-̂ V -J ĵ ,_ •
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Aangetroffen in een op 17.2.1950
door burgers in leiden gevonden
actentaa van ffim Klinkenberg,
(7»12.1923)
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Illd/h S n.a. v. rapport van KB 90743 z.Co
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üaar werd vernomen Is door de Federatie van Vooruit*
strevend* Studenten Verenigingen (F.V.S.V.). «en dele-
gatie naar het X«V*S**eongres te Praag gezonden, bestaan-
de uit de volgende personen:

HOBDIDS

NIJIÏAK,

FERI3ECK,

Jaoobus Trans, geb. 13.11,1925 te Rotter*
dam; student, wonende te Delft.

Bendrikus Johannes; geb* 22.11.1925 te
Groningen; student, wonende te Amsterdam.

Albert Chris t laan; geb. 21.4.1923 te Al*
melo; student, wonende te Leiden.

PERDECK-P03TMA Emily Tine; geb. 18.11.1922 te 'a-Graven*
hage, wenende te Lelden.

(III). H,B.
17 Augusjb 1950



RfiPPOBT van KB
voor B.

NP. : 1046

gedelegeerden van Federatie van
Vooruit strevende Student enverenigiagen
naar I.Ü.S. congres in Praag.

xi
XI
xl

Uit goede bron werd vernomen dat als gedelegeerden
van de Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen
zijn afgevaardigd:

1) Hendrikus Tohannes HLJMAJT
2) Jacobus Frans BDKDIÜS
S) Albert Christiaan
4) Tine PERDfiCK-POSÏMA,

KB, 8-.8-1950
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i: Bferre Balledux.

29 Juli 1950.

O

VERTROUWELIJK.

OP KAART
ïcD/BRp

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het volgende
worden bericht:
In de administratie van het Bevolkingsregister te Amster-
dam staat geen persoon van de naam Pierre BALLEDJjL inge-
schreven. Eronmin komt de naam voor in de administratie
der beide universiteiten te Amsterdam.
Ook op het adres singel 360 is betrokkene niet bekend.
Gezien het feit, dat op dit adres o.a. woonachtig id de
bij Uw dienst bekende Martha van MALSEK» geboren te Ketel
en Spaland, 15.8.'24, mag wo rd en g eo'b'n o lud e er d, dat be-
doelde Balledux Vermoedelijk contact met haar heeft of
dikwijls bij haar op bezoek komt. Omtrent zijn politieke
oriëntering of plaats van herkomst konden geen inlichtin-
gen worden verkregen. Einde.

N. 3.



VERTRCÜWELUK ,_

Önderw e rp : M Ant ithe se " I.D,

tv/

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d* 20 Maart 1950

en 27 Juli 1950, No. 80236, inzake het Leids Socialistisch

Dispuut "Antithese", wordt gerapporteerd, dat aan Uw ver-

zoek vooralsnog niet kan worden voldaan.

Ook dezerzijds bestond direct belangstelling voor

bovengenoemde organisatie, waarom dan ook onmiddellijk is

gepoogd nadere gegevens hieromtrent te verkrijgen. Enige

weken geleden werd bericht, dat binnen niet al te lange

tijd, bijzonderheden aangaande deze organisatie zouden

worden verstrekt* Dit bericht heeft blijkbaar, mogelijk

in verband met de vacanties, stagnatie ondervonden*

Zodra dezerzijds bijzonderheden omtrent "Antithese"

zijn verkregen, zal nader rapport worden uitgebracht.

Leiden, 31 Juli
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''D.S.O. PERICLES
Kamp F.V.S.V.
De Federatie van Vooruitstrevende
dentenverenigingen organiseert van
Mei a.s. een kamp in Zwollerkei
geleid zal worden door
boom, biologe te Leiden,
leiding zal houden over:
wetenschap in de maatschap]
zonder in verband met "
Lysenko."
Zg, die aan dit kamp
moeten zich vóór 20 Ma
E. Perdeck-Postma, „No
weg, Leiden.
De kosten bedragen — voor wie volledig
het kamp meemaakt — ƒ 6.—, welk bedrag
tegelijk met de opgave gestort dient te wor-
den op postgiro 435456, t.n.v. A. C. Per-
deck, Leiden. Voor het verkrijgen van re-

ductie wende men zich weer tot Mevr. E.
,-ï*erieck—Pöstma.
Wjf vestigen er de aandacht op, dat ook
voor studenten, die geen lid zijn van één

/oer bij de P.V.S.V. aangesloten verenigin-
gen gelegenheid bestaat om aan dit kamp
deel te nemen. De belangstellenden stellen
zich, voor wat Amsterdam betreft, in ver-
binding met de secretaris van „Periclès",
A. A. de Jonge, 2e Helmersstraat 802, bij
wie alle gewenste inlichtingen verkregen
kunnen worden.

Mevr.
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BTM!EN1,A,M)3E ZAKEN

W-i • P*>fV71 \' "o.. B HÖU/I ^^^- n.a.v. sohr^van^NoojpawlJk^QSCC^Qo 80219

Ond.: Fierre Balledux.

iiia/h s
Hiermede mo/^e ik l" verzoeken rsi j te v:illen doen in-

lichten omtrent d, e personalia, politieke antecedenten en
verder van . belang ziende gegevens betreffende Pierre
BA.LLT.ullX, wonende te T]\ventf Dinrel o 60,

•lenueace persoon narr; deel aan een wee>"~end dat werd.
gehouden door de "Federatie van Vooruitstrevende Studenten-
Verenigingen", 11 em IS Februari t1.l. in de iTeugdherbsrg
"Die Cssewa^te Koordwijlc.

Jl
HT7T HOCFD YAK UK

nar. e na deze:

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te X;, I,, ven
A K S T F. R D A lf.
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Op 11 en 12 Februari 1950 is in de Jeugdherberg "Bie Ossewa",gelegen aan
de Buinweg te Noordwijk, een weekend gehouden van de "Federatie van vooruit-
strevende studenten". 38 personen hebben^hieraan deelgenomen , wier namen
hieronder zijn vermeld en die zo goed mogelijk zijn overgenomen uit het nacht-
register. De adressen van hen, behoudens een uitzondering, stonden hierbij
rïiet vameld en waren de exploitant van de jeugdherberg niet bekend.

f4 De leiding van het weekend berustte bij Wim Klinkenberg, geboren te Purme-
rend, 7-12-1923,student,wonende te Amsterdam, Adm.de Ruijterweg 547, tel.
84512.

De exploitant van de jeugdherberg, genaamd Sipke Miedema, geboren te Am-
sterdam, 1-11-1896, wonende Duinweg 7, te Noordwijk, is Ne d .Hervormd en ouder-
ling van de led. Hervormde Kerk te Uoordwijk aan zee. Hu verklaarde, dat hem
uit redevoeringen en gespreten tijdens het weekend was gebleken, dat genoemde
Federatie op communistische grondslag stond, althans daarmede sympaüseerde.
Voordien was hem dit volgens zijn zeggen nieth bekend en ook niet uit de cories-
pondentie, die hij over het houden van het weekend had gevoerd, kunnen blijken.

Op de terloops aan genoemde exploitant gemaakte opmerking, dat het met zijn
Godsdienstige overtuiging niet verenigbaar was, communisten of daarmede «kym-
pathiseprenden in zijn jeugdherberg gelegenheid te geven tot het houden van eei
weekend, antwoordde hij: Er bestaat ook nog zoiets als een broodvraag."

Hiji verklaarde nog, dat op Zaterdag, 11 Februari door een hem onbekend per-
soon tijdens het weekend een rede was gehouden over democratie, vrijheid en der-
gelijke. De spreker was, volgens hem, nogal "felsen was na zijn spreekbeurt
weggegaan i» een auto, waarvan geen nummer en leter of signalement bekend is.

De namen van de deelnemers»met inachtneming van het vorenstaande, luiden
als^volgt:-

**A.Sluimers; y
APierre Balleduxjj won. te fimsterdam,

Singel 360;
yi S. de Jong; \f
/Bertha van Menke of Wenke;l/
K» ELnfeke Schimmel; ^
/tS.de Hartog;v

*-E.Perdent;y
*> S .Boef f; ̂
t Riet van Beet^/

.&•• /Toon de Lange;\
f'R.LaretjWon.te Amsterdam, Jan

v.d.Heijdenstr.121/3
'l (Eilly van Zanten;^
/ S.Hoekstra;y
/^Annie Hanse;,,
/*0scar KronejV" '"•

/*M. van EyinkjV
/S.Padoch; y
¥*E1. Perdent;/
* F.Hondius;y

de Mulder;f

* M.van Hamme;
4S.Buys; V
/R.Knech V

Rettej \;
XI E. de Jong-; \

Stokvis;
g.O.Z



G. H.i de KJërk;
BUPeterse;•u:»jttUJLxei'; ^ j* ut«jre UBJ.ÖB , ^ , ; . . . . . .

'Blly Damme; \f *4B*v*d»BOQgaar.d;V • '* '":'
*M. van Malsiam.\ T N . . -

Af schriften': ̂ an.- de correspondentie, welke. .o,ver ;itöt, getoouden: w.eekend
is gevoerd, gaan hierbij. /^z/e f& ^<P/7 J

« 'J: l *,•
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FEDERATIE VAK VOOHUlSTREVENDE STüDENTEN-VEBENI&INGEN
Eerste Jan v.d. Heydenstraat 121/3

Amsterdam (2)

25 December 1949

Aan de weled. Heer L. Miedema
Jeugdherberg "Die Ossewa"
Noorflwijk Aan Zee.

Geachte Heer»

In antwoord op Uw schrijven van 21 December j*l. deel

ik U mede dat de Federatie besloten heeft izan Uw aanbod gebruik te

maken en dus, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, met ongeveer

50 man het weekend van 11 op 12 Februari bij U zal doorbrengen» De

preciese gegevens omtrent het aantal benodigde maaltijden etc. zal

ik U tijdig doen toekomen.

Hoogachtendt

(R.Laret)
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Federatie van Vooruitstrevende Studerfenver. en
Organisatie van Progressief Studerende Jeugd,
gehouden op 22-2-50 in "Het Haagse Koffiehuis",
Vredenburg 28 te Utrecht.

Aanvang 20.40 uur , einde 22.30 uur. Bovengenoemde ver-
gadering was de viering van de z.g. "koloniale jeugddag".
Enige dagen tevoren was ALFRED LEO NAGEL (30-8-2?) bij de
politie gekomen om te informeren of op een besloten bijeen-
komst een ongekeurde film, i.c. "Indonesia Calling" mocht
worden gedraaid. Na een ondervraging viel Nagel echter door
de mand. De organisatoren waren n.l. van plan om onder
"vertrouwde" mensen een aantal kaarten te verkopen (zie
bijlage I en II), waardoor het besloten karakter.- van de
bijeenkomst echter verloren ging. Waar het hier een onge-
keurde film betrof, w®rd de vertoning daarvan verboden.
Nagel heeft later van de overige organisatoren op grond
van zi jn onhandig optreden heel wat te horen gekregen.
Ook het huren van een zaaltje had nogal wat voetfcin aarde
gehad, daar men eerst meende te kunnen beschikken over een
gelegenheid in het Studentenhuis, De Commissie van Beheer
over dit .Huis deelde echter te elfder ure mede, dat de
bijeenkomst 'niet door kon gaan.

Aanwezig waren: ea 25 a 30 man, waaronder
PE'i'H'US •HMkltiÜS ' taONIUS SMULDERS (19-8-24), ••

-— \A BAKAÏA, lid dagelijks bestuur van d@ I .U.S. , woon-
achtig te Bombay, India, (zie bijgaande foto) ,

XjRQBERT DE LARET,
v l ALFRED LEO NAGEL,

- ÏROSALINA WILHELMINA POPPECK (26-1-29) en haar broer,
'FRITS POPPECK,
Drs.. CORNELIS DE JAGER (29-4-21),

jDJARDpjr vertegenwoordiger van de socialistische'
vö""öT5TWtrevende Indonesische studenten te Pra;
Jan Perdeek (of Perdook), student uit Delft,
JEROSN BOOIt, student vesartsenijkunde te Utrecht

X 4 WTLLEM GERARD KLINKENBERG (7-12-23),
X^KAREL DE MOL (5-4-32), •

een bestuurslid van het Utrechts Studenten Corps, die echter
direct weer verdween nadat hij even had aangezien met wie
hij te doen had.

Voor de aanvang vertelde Jan Perdeek (Perdock) dat in
Leiden de politie verboden had dat Vimla Bakaya zou spreken.
Er was toen iemand naast Bakaya gaan staan en deze sprak de

i hem door Vimla toegefluisterde woorden tot de aanwezigen.
I Daar deze "iemand" een Nederlander was, kon hij wel in het
j openbaar spreken. Alvorens de film "Indonesia Calling" in

Leiden te gaan vertonen, had de voorzitter de openbare ver-
gadering gesloten. De politie heeft toen toch maar de filja
in beslag genomen. Er zijn echter zo veel copieën van deze
film dat de politie deze gerust in elke plaats in beslag
kan nemen.

Om 20.10 uur begon het bezoek binnen te komen. Miss Vimla
Bakaya arriveerde in gezelschap van de beide Poppeck's en
nog twee Indonesische meisjes. Klinfcenberg en Laret kwamen,
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met een groot pak binnen, waarin de draagbare tentoonstel-
ling van Vimla Bakaya zat. Deze bleek te bestaan uit wand-
kaarten, afmeting ca 120 x 70 cm, totaal 20 stuks. Deze
kaarten gaven een aanschouwelijke voorstelling van de rijk-
dommen van de koloniale landen, de verdeling van deze lan-
den over de aardbol, jaartallen waarin de landen kolonieë'n
geworden zijn, de slavernij waarin koloniale volken leven,
hoe de koloniale volkeren kunstmatig dom en arm gehouden
worden, uitgebreide gegevens over het onderwijs in de kolo-
niale landen. Als tegenstelling waren er kaarten, voorstel-
lende allerlei ideale zaken zoals deze in Rusland zouden
bestaan, alsmede een plaat met opschrift: "Verenigt U voor
de strijd tegen het imperialisme", waaronder hele bossen
wapperende vlaggen. Klinkenberg vertelde dat deze platen
gemaakt werden door Tsjechische kunststuderenden. Vimla
Bakaya liep rond en schreef voor waar precies iedere plaat
moest hangen.

Om 20.40 uur nam men plaats en Klinkenberg liet zich neer
op de voorzitterszetel. Hechts van Klinfcenberg zat Vimla
Bakaya en links van hem Boedjardo. Haast deze laatste mocht
Nagel plaats nemen. Klinkenberg opende met een kort woord,
waarin hij Vimla Bakaya van harte welkom heette en vertelde
verder over de bedoeling van de dag der koloniale jeugd,
nl. dat wij onze verbondenheid konden voelen en dat we alles
moeten doen opdat de koloniale volken hun vrijheid verkrij-
gen. Na deze korte inleiding van Klinkenberg kwam in slecht
Engels Vimla Bafcaya aan het woord. Zij hield een vrij een-
tonig relaas over de verdrukkingen die de diverse koloniale
volken te verduren hadden en over het slechte onderwijs van
deze volken, speciaal over het slechte en dure onderwijs in
India. Verder had zij het nog over de zogenaamde zelfstan-
digheid van de Republik Indonesia Serikat, waar maatregelen
op het gebied van financiën en oorlog onderhevig zijn aan
de goedkeuring van de Nederlandse regering. Hierna sprak
Boedjardo in zeer slecht Engels nog enige woorden waarvan
de strekking echter verloren is gegaan.
Pauze van 21,45 uur tot 21.50 uur.
Na de pauze vond de discussie plaats.

Jeroen Bool vroeg of er in India nog bepaalde voorschriften
waren gegeven in welke taal het hoger onderwijs moest worden
gedoceerd. Vimla Bakaya antwoordde hierop, dat Engels de
voorgeschreven taal is, hetgeen zij zeer onrechtvaardig
vond. Volgens haar hadden de Inheemse talen voorgeschreven
moeten worden. Hierop wees Bool op de technische moeilijk-
heden, verbonden aan het plotseling omschakelen van het
Engels naar de inheemse talen, o.a. de leerboeken die niet
zo spoedig in de inheemse taal voorhanden zouden zijn.
Hierop bracht Vimla Bakaya naar voren dat juist hierom het
zo onhebbelijk was geweest om het Engels voor te schrijven.
Als men geen voorschrift had gegeven, dan zou de taal om
bovenomschreven technische redenen wel Engels geworden zijn,
maar dan had niemand er aanstoot aan genomen. Nu wel, omdat
het een uitdrukkelijk voorschrift was geweest dat het hoger
onderwijs in het Engels gedoceerd zou worden. Volgens Vimla
betekende het voor India geen onafhankelijkheid indien een
vreemde taal als onderwijstaal werd voorgeschreven.
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Hierna vertelde een onbekende Indonesiër dat ook in Indo-
nesië deze moeilijkheid bestond en dat het werkelijk nog on-
mogelijk was om de exacte vakken in de inheemse talen te on-
derwijzen. Maar in Indonesië is nu een commissie benoemd ter
verrijking van de Indonesische taal, zodat deze aangepast
wordt aan het te geven onderwijs. Er moeten natuurlijk tal
van nieuwe woorden bijkomen om bijv. de terminologie van de
exacte vakken te kunnen omvatten.
Jeroen Bool kwam hierna op de proppen met het congres te

Sofia waar de OPSJ en de FVSV als lid van de I.U.S. zijn
aangenomen. Hij viel erover dat de een of andere vertegen-
woordiger uit Nederland voor radio Sofia had gesproken en
gezegd had dat hij optrad als vertegenwoordiger van alle
Nederlandse studenten. Dit vond Bool wel een verwrongen
beeld en vroeg om opheldering van deze zaak. Klinkenberg,
die de spreker voor radio Sofia is geweest, draaide er zich
handig uit. Hij vertelde dat de spreker voor de radio 7
minuten spreektijd had gekregen en' iets had moeten zeggen
over het onderwijs in Bulgarije voor de Engels sprekende
landen. De spreker heeft toen gezegd dat hij stond als ver-
tegenwoordiger van alle vooruitstrevende studenten in Neder-
land en niet van alle studenten. Hierop zeide Bool dat de
Nederlandse Studentenraad het nodig had gevonden een tele-
gram naar het congres te Sofia te zenden, dat het gezegde
voor radio Sofia niet juist was. Dus moest volgens Bool wel
degelijk voor radio Sofia zijn gezegd "alle studenten" en
niet "alle vooruitstrevende studenten". Klinkenberg vertelde
toen dat op het congres helemaal geen telegram van de Neder- •
landse Studentenraad was ontvangen en ook Vimla Bakaya zei
dat zij niets van een Nederlands telegram af wist. Klinken-
berg vond dat de zaak wel duidelijk voor de heer Bool zou
worden als hij inzage zou kunnen krijgen van het verslag
van het congres van Sofia; hij kon eventueel wel zorgen dat
Bool het verslag ter inzage kreeg.

Om 22.30 uur werd de vergadering gesloten en ging men om
de film "Indonesia Galling" te draaien met plm 20 personen

. naar het perceel Drieharingstraat 7 bis, alwaar woont de
XI EVG-er BEENARDUS MÜTSERS, geb. 11-6-12 te Woensel, E.K.,

van beroep vertegenwoordiger. In het "Haagse Koffiehuis"
waren reeds twee filmoperateurs uit Amsterdam gearriveerd
met de nodige apparatuur voor het vertonen van de geluids-
film (smalfilm). Met het oog op burengerucht werd de film
"stom" gedraaid en gaf een Indonesiër uitleg erbij. De film
is geheel in Australische havens opgenomen en gaat over de
havenstakingen aldaar als boycot tegen de Nederlandse schepen
die op Indonesië voeren. Men ziet beelden van stakende haven-
arbeiders, stil liggende kranen, stakingsmeetings, tegenhou-
den van werkwilligen, e.d. Joris Ive.ns was in die tijd in
Australië en was zo gegpspen door de spontane staking dat hij
een en ander op de filmband vastlegde. later verwerkte hij
het geheel tot een filmpje dat ca 20 minuten duurt. '̂ £

Bijlage: foto Vimla Bafcaya. GEZIEN:Tl
2 uitnodigingen. W,
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..,,-„, _, Verslag- van ee'-n- op-Dond
1950 gehouden besloten- v&rg-ader
nationale Unie van Studenten (I.I
gebouw "Behoboth* te Groningen

OP Maaödag 13 Februari 1950' heeft Her&iËn Marten' Klauwen,
geboren IlTuni 1930 te Groningen, ötudehf'Sn wonende te
Groningen, Petrus Driessenstraat 38/a, aan de Burgemees-
ter van Groningen, als voorzitter van het college van
curatoren der Bijksuniversiteit, een schrijven geric'ht
waarin hij verkocht op 23 Pebfuari 1950 de bschikking
te mogen hebben1 over de HeymanSzaal in de'Universiteit,"
voor het houden van een tentoonstelling in het kader van
de Koloniale Jeugd-dag.*'Al s spreekster zou optïeden
Misa VIMIiA"BAg|g'A uit India. Vertoond zou tevens worden,
ae rum «indonesia oaliing-".' ïïadaf'bij onderzoek ge-
blekê'n wa's dat de I.Ü.S. een communistisch georiënteerde
vereniging is heeft de Burgemeester van Groningen af-
wijzend op het verzoek beschikt.

De bijeenkomst werd nu-zoals boven.vermeld- gehouden in"
gebouw Behoboth. De bijeenkomst, die stretlfl beëloten

werd geopend door lj?im Klinkenberft. student van de
erdamse ünivè'rsiteii* Hij beper'ki© zich uitsluitena

l >» - tot een woord van welkom tot de aanwezigen*'en gaf"daarna
L £>l-terston8 het woord"aan Vimla Bakaya, die in het Engels

w(/s gprak en waarschijnlijk: <?e we a. taal ©ok niet kende.
u ƒ ƒ Üss Bakaya zette in een"kort betoog - ZÊ^ sprak preöies

15 minuteii - het doel van de I.U.S."uiteen, en wel in
het' bijzonder wat betreft het voeren van actie ten behoe
van' volkeren die nog in een koloniale status verke'ren
dan wel zodan'ig van andere volkeö afhankelijk zijn dat
naa'r de me'ning van Spreekster van vrijheid aldaar niet
kaö worden gesproken. Ze ging erg tekeer tegen het niet
aanwezig zijn" van demogelijkheid voor de Inheemse be-"
volking om in die landen aan Universiteiten te studeren.
Ben dergelijke studie was te kostbaar en derhalve on-
bereikbaar. Ook zij"'zelf was het slachtoffer van die
omstandigheid. Vietnam vocht momenteel voor de door haar
(spreekster1) gepropageerde vrijheid, terwijl Ohina deze
vrijheid inmiddels verworven had.
Uit het gesproken'e van Miss Baka'ya bleek duidelijk dat
zij een vurig aanhangster is van de communistische idee.

Veïvolgens gaf Wim Klinkenb'erg het woord aan de 2e"spreke
een indonesich student, gènaamdTBsiBA^aa'JÓ. (voor" een
juiste spelling van deze"<naam"ka^ni^t"worden ingestaan)
Boedfljalljo bracht twee"'pubten naar voren , welke in het
kort o# het volgende neerkwamen. &llejtilerst uitte hip
zijn ontevredenheid over het huidige regime in Indonesië.

, _ T «i i _., i» i™ . 1 n i l i n «i, iiitnnii'i.1111 . njr- "i « rfir"-""i'" i u.,.,, ir„ i 'Jbem''allerfeiihsi " 'h'afl
waarop duizenden' hadden^ ëehoöpt, De B0feCblikeln.se He-
gefing is volgens Bo6;ê|aljo*'nog volkoaèH afhankelijk"'

a*5 de Nederlanders doèr"een clauSmle In 3e op de ronde
.afelconfere'ntie tot stana gekomen ©vër^enkomst, Qie
aan Hedef laiaid dé beslissing over belMn|rijke~TndonesJtehe
problemen"geeft, zolang de door Indonesië aan Hederland"
te betalen schulden niet zijn betaald, wat nog jaren kan
duren. Voorts zijn üoor*"het huidig-regime arme beertjes
in Indonesië van hun: land verdreven. Ook was niet vol—



-", ., : . . . . . ' r . 2. - " ;-:: : : ' ::
doende vastg-elegd--dat-de-"ïTMer-landse- troepen^gehëèl üi-t
Indonesië zöudê'n-:vex4wi';3Ken»~-TTog-kort geleden war^ü
uit Ïfede3?la-nd-naa??-:lfiéot3e-sië vërsoheept. (!&# Klinkenbè'rg
gaf hier door gebaren" te kennen~vdat hij h'et daarmee eens
was }. Om de vorengenoemde redê'nen' haddeH'vele van "
sprekers (Boedjj-aü j oj "medestudenten die in strijdorgani-
saties^'ter verkrijging van de onafhankelijkheid ttêege-
vochten hadden, zich teleurgesteld teruggetrokken.
Ook Boed^adjo sprak in de Engelse taal.
KLerna was het pauze» ïijdeh's 9è pauze trachtte men
brochures^aan de man te brengen. Er werd zeer wë'inig"ver-
kocht; ïïu deelde Wim Klinkeöberg mede dat de aangekondigde
film fliet kon worden vertoonQ omdat aeze^'door de' autori-
teiten was afgekeurd. Ook van een tentoonstelling"is niets
geb leken, tenzij~"daar mee gedoeld is op het propaganda ""
materiaal dat in d© pauze werd verkocht, doch*dat is niet
erg aannemelijk. Zeer waarschijnlijk heeft men door de
weigering^'van de Burgemeester om. de Heymanszaal beschikbaar
te stellen, de söhrik te pakken gekregen. Daarop wijstrook

\J\k> ,/lt*10* fei"fc» ^a^ een van 3e organisatoren t de bekende $an
\t HOOSEHBUEG, geb. 13.9-18 ) tijdens Se bijeenkomst

'P l de beheerder van het gebouw Hehoboth öogeens"met nadruk "
C ' s^ ^\r op wees"dat het een strikt besloten bijeenkomst was en

niet toegankelijk voor de Politie,

% de"pauze werd gelegenheid gegeven tot het" stellen van
vragen . De vragen, die gesteld werden, Waren de volgende:
U spreekt steeds over democratie, die ü nastreeft, maar
wat bedoelt ü precies daarmee ? " " ""
U spreekt van vrijheid, maar hoe zit het daarmee in landen
als de SovjJet-Unië.t
Deze vragen^werden door Miss"Baka$a en Boedjadjo "beant-
woord, op een"zeer handige manier" waSrmee^'getracht werd

. te sttggereren dat de i;U.S« geenszins eè'n communistische
organisatie is doch een ver"eniging"op internat i onale
grondslag*,' gebaseerd op een 3-tal^'neutrale voor ieder te'
aanvaarden doelstellingen, waarvan een Is het verkrijgen
van vrijheid van de onderdrukte volkeren. In Busland be-
staat volkomen vrijheid;" wat Miss Bakaya als volgt trachtte
aan1 te tonen. De"Begering aiaaar is gekozen door"de werkers,
lan deze is^'het' niet verboden oppositie te voeren. Ze mogen

C vrij spreken en van de drukpers gebruik makè'n. Alleen"
worde'n door~'he't Eussisehe regime maatregelen getroffen'
tegen per'sonen die zich schuldig maken aan handelingen die
de werkende massa beöadelen,
DÖ"or"Boë'djadjo werd nog de kwestie van het vreemde kapitaal»
in Indonesië geïnvesteerd, behandeia - waarvan 60^"Hëdeil -
Deze situatsie is volgens spreker fnuikend voor een teije
oötwikkeliög, voöral"in politiek opzicht*,' vön de"staat.
In Gliina is^dit nu anders. Daar staat men in principe
tegenover investeringen met buitenlands kapitaal niet
afwijzend, doch dan moet dit geschleden"op"een wijze die "'
de*"vrïjheid van het Chinese volk in gee'n" enkel opzicht aan
blinden legt,"Miss Bakaya vö'egde'hieraan nog toe dat ook
met betrekking tot haar land (India)' gebleken is, dat via
buitenlandse, in 9it geval Amerikaanse' hulp gë'poogd is
invloed"te krijgen op het beleid in. India* Jian^die hulp-
verlening we'rd"namelijk de voorwaarde verbonden dat de
Regering van India bepaalde, door' spreekster niet nader aan-

êeduide bevolkingsgroepen, moest onderdrukken,
ok de discussie werd in het Engels gevoerd.

Uit de gevoerde discussie is duidelijk gebeleken, dat



verschillend-e studenten', in "dé" zaal aanwezig,- het"--in
politiek^opzicht lang niet eens waren"met hetgëen"door
Bakaya en Böedjadjo was gezegd. Hieronder wafen enige
niet georganiseerde studenten die kané gezien hadden om
binnen te komen, vermoedelijk uit interesse wat er
verteld zou worden»

Wim Klinkenberg heeft aan het slot nog even ver klaar d""dat
de ïfëd."Regering in werkelijkheid voor de vrijheid va'n
de Indonesische volkeren"niets voelt. Dit zou blijken"
uit het feif'dat TTederlanSse dienstweigeraars die dienst
hebben saüttsSQ^ geweigerd enkel omdat"ze de vrijheidsactie
van de IndonéiLërs"niet hebben willen bestrijden ,"door
de Wederl. Hegering "achter het prikkeldraad" zijn ge-
zet.

Ook werd nog medegedeeld, dat onder auspiciën van de I»U.Ê
en op kosten van deze vereniging de~'mogelijkheid aanwezig
is dat een delegatie van ïïe'd. studenten deelfeeèmt aan het
dit jaar te Praag te houden congres van de I.U.S.

Bij 3e uitgang werd gecollecteerd ten behoeve van de
Indonesische studenten.

De"bijeenkomst was te 23.15 uur beëindigd."Daarna begaven
*3fiü. Zlinkettberg, Vimla Ba^ayay BOeSjadjo en vermoedelijk

NKjïenk ïïijman zich öaar de woning van ±xx de ouders van
laatstgenoemde aan het Boterdiep"59/S.te Groningen. De
familie' Nïjman staat te Groningen,"in politiek opzicht,
niet ongunstig"bekend. ITaar de zoon Henk, die te Amster-
dam studeert en aldaar woonachtig is aan het adres r'
Marathoh'weg 33 11» Amsterdam 2uid, wordt hier nog^een
nader" onderzoek ingesteld*. Mocht dit onderzoek aan'leidin'g
geven tot nadere mededelingen omtrent de betrokkene, dan
wordt rapport ingegonden.-

Bijgevoegd wordt'een afschïift van een maandblad
ESMnSBIHG"''van Jaiuari 1950. Dit maandblad werd op de
vergadering verkocht.- - - - - - - - - - - - - - - . - - - .

27-2-50-
—|Yirala Bakaya^heeft ongeveer een maand geleden in Moskou
vertoefd.- Einde.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Bijeenkomst Leids Socialistisch Dispuut
"Antithese", gehouden te Leiden, op Donderd.
16 Februari 1950.

Op Donderdag, l6 Februari ry^u, organiseerde het Leids
Socialistisch Dispuut "Antithese^, aangesloten bij de Federatie
van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen (lid v^. I.ü tg.)
een bijeenkomst in één der zalen van liet café Tt Raedthuys
te Leiden, in het kader van de "Dag van solidariteit met de
koloniale jeugd". Als spreekster trad op fc^fp
lid v.d._ I,ü^3._counci!Ljy_oor .India, terwijl de_
Calling" van Joris IVËNS, zou worden vertoond. Tevens was aan-
gekondigd, aat een icieine tentoonstelling te bezichtigen zou
zijn. Aanwezig waren 40 personen (zaalruimte oC zitplaatsen).

Voor vertoning van de film was door de Brandweer en de
Politie vergunning verleend, echter op voorwaarde, dat de film
voor openbare vertoning was goedgekeurd. Toen bleek, dat dit
laatste niet het geval was, werd de vertoning van de film door
de Commissaris van Politie te Leiden verboden.

Te 20.15 uur opende Albert Christiaan PERDEGK (communist) ,
geboren te Almelo, 21 April 1923, wonende in een woonschip
liggende in het Galgewater te Leiden, de bijeenkomst. Hij
heette de aanwezigen welkom en zei verheugd te zijn, dat zoveel
studenten aanwezig waren. Hij deelde mede, dat de film "Indone-
sia Galling" niet mocht worden vertoond, daar de Politie van
mening was, dat het hier een openbare bijeenkomst betrof en de ;
film niet voor openbare vertoning was goedgekeurd. Volgens
hem was dit wel een besloten bijeenkomst daar alleen toegang
werd verleend aan leden van Givitas Academie a Lugduni Batavoruiru
PEHDECK zette vervolgens, in het kort, de doelstellingen van
het I.U.5. uiteen en zei, dat het I.U.3. streed voor'herbewa- :
pening tegen de Hoger-onderwijswet. Het I.U.S. wilde universi- |
tair onderwijs voor iedereen, ongeacht rang of stand. Meerdere ;
studie-beurzen moesten door de Hegering worden beschikbaar
gesteld en indien mogelijk was het nog beter de college-gelden '
af te schaffen. Hierna gaf hij het woord aan ï/im KLINKENBERG
uit Amsterdam. *———

K1JCNKEN3&KG zei, dat I.U.o., waarvan de O.P.3.J. ook lid
is, 3/2 millioen leden telt. Het I.U.5. strijdt voor koloniale
onafhankelijkheid en voor de vrede. Het I.U.S. is tegen be-
wapening en oorlogsvoorbereidingen. Hij memoreerde de_staking
va£L-M^ Indo n e sische studentenibij__d,e ' aanvang va rT'de ëë^pö'iitio-
nele_act_ie en "zëT, '^TaT^ïe"sTüïïenteh, m^are™meT"™s;6e"un 'vin'"het
rTu.3., iir^Tsat™waren gesteld hun studie in Tsjecho Slowakije
voort te zetten. Het speet hem, dat hij de film "Indonesia Gal
ling", welke hij uit Amsterdam had meegebracht, niet kon draai
daar de Politie zulks verboden had. Verder deelde hij mede,
dat de kleine tentoonstelling welke aanvankelijk zou worden
opgesteld, niet bezichtigd kon worden, daar de vo.orwerpen pas

^ f hedenmiddag, gelijk met Vimla BAKAYA, uit Praag waren gearri-
M i. ' « i ™ - » - — _ _ _ f .

Vervolgens kreeg Vimla BAKAYA het woord, die een rede
hield van een half uur. •' '

ViJSlé^Jjjl&lp^yA, die in het Engels sprak, zei, dat zij hot
jammer vona, aai zij de Nederlandse taal niet sprak. Zij vaag
echter van mening, dat niemand haar zou verstaan als zij in
haar eigen taal sprak en daarom zou zij in de Engelse taal i
spreken, hetgeen, naar zij verwachtte, voor niemand der aanwerf
aigen moeilijkheden zou opleveren. Zij zei, langzaam en rustig
te zullen spreken. Vimla BAKAYA sprak hierna over de kolonia]
toestanden in haar eigen » en andere Aziatische landen. Zij

in India en haalde_jaan, dat~"3* j
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A Indiase burgers midden op straat met machine-geweren waren
^(doodgeschoten (vermoord), waaronder enige van haar beste vrienden;

t M̂r-̂ 2̂̂ -"--̂ '̂™-"-̂ i—-.iS»Ĵ aJL.lï4J,ïè ®.B,.-§6:̂ è̂ 9.f 3 ie .y.O-igsns. kĝ r
debeyjaüLklng v'an̂ Indon e |ie. jn iJt̂ 6£të£enwöÉorJ.igd e"../ Zï j v e rgë le"ê k
Set aantal uriivërsTteiten" in' de~*kóloniaTe* lanaen met het aantal
in de westerse landen. Volgens haai' was het aantal universiteiten
in Amerika, Engeland, Frankrijk, België en Nederland, veel groter
dan in de koloniale landen. Zij had bezwaren tegen het onderwijs
op de scholen in India, waar Engels de voertaal was. Gelukkig
was dit nu veranderd en werd onderwezen in de eigen taal. Dit

/ in bracht echter nogsl moeilijkheden mee, daar/India verschillende
nationaliteiten zijn vertegenwoordigd en de leerboeken in die
taal moesten worden omgezet. Behalve de eigen taal zouden natuur-
lijk in India ook andere talen worden onderwezen, zoals dit b.v.
in Nederland gebruikelijk is, waar behalve de Nederlandse ook de
Engelse, Franse en Duitse taal op de scholen wordt gegeven. Zij
herinnerde aan de vrijheidsstrijd in de koloniale landen in welke
strijd duizenden manna} waaronder vele studenten, zijn gevallen.
Zij ageerde tegen de aanwezigheid van Britse troepen in India
en had er bezwaar tegen, dat zoveel Engels kapitaal in grote
Indiase ondernemingen en de spoorwegen was gestoken. Volgens
haar bedroeg dit ongeveer 5C a 55 %'• Zij deelde mede, dat de

( bewoners van India voor de vrede zijn en dat door de arbeiders
in fabrieken en kantoren over de vrede wordt gesproken. Een groot
gedeelte van de begroting van India was echter nog bestemd voor
bewapening. Dit deel bedreeg volgens haar wel 55̂  van de begro-
ting. Zij vroeg de aanwezigen om met I.U.3. te strijden voor de
onafhankelijkheid van de koloniale landen en voor het behoud van
de vrede. Tevens deelde zij mede, dat in Augustus in Praâ : ee,.n
conferentie van I.U«_a. zou worden gehouden en noopte, dat_ook
'enige afgevaardigden van. da^Leidse studenten daar aanwezig "zouden

Hierna werd pauze'gehouden en de gelegenheid opengesteld
om aan spreekster schriftelijk vragen te stellen. Een zestal der
aanwezige» studenten maakte hiervan gebruik. In de pauze werd
gecolporteerd met het blad "Kentering" ( f» 0.25) e" het boekje
"•Ahat is I.U.S." - "This is I.U.3." ( f. 0.40).

Ka de pauz^ beantwoordde Vijnla, BAKAYA...de vragenstellers.
Gevraagd was, waarom er meerdere universiteiten in India

zouden moeten zijn als het volk voor die studie toch niet rijp
was. Vinnig antwoordde Vimla BAKAYA hierop, dat de vr^ensteller
niet goed op de hoogte bleek te zijn, daar hem anders wel bekend
zou zijn, dat vele Indiase studenten die aan de Londense univer-
siteit studeren, als bovenste van de lijst promoveren.

Verder was gevraagd hoe zij het kon rijmen, dat er in Port
Arthur Russische troepen waren, terwijl zij er toch tegen was, dat
in India Britse troepen waren. Hierop antwoordde zij, dat na de
oorlog Amerika, Engeland en de andere gealieerde landen overeen-
gekomen waren, dat zolang nog geen vredes-verdrag met Japan was
gesloten, Russische troepen aanwezig zouden zijn. Eveneens was
gevraagd hoe de voorzitter dacht over de herbewapening in de gehele
wereld en of hij van mening was, dat men daar nog onderuit kon ko-
men, en hoeveel Rusland aan bewapening uitgaf. Dit was gevraagd
omdat de voorzitter in zijn openingswoord had gesproken over
herbewapening tegen de Hogeronderwijswet. KLIMKENBERG voornoemd
meende deze vraag zelf (in het Nederlands) te moeten beantwoorden.
Hij zei, d at Rusland 19$ van. de begroting aan bewapening uitgeeft,
Engeland 55$, Amerika 02%, Frankrijk 40$ en Spanje 72$. Hij meende
dat de wereld wel onder die herbewapenings-wedloop kon uitkomen,
indien alle volkeren ter wereld voor de vrede zouden strijden. In
de laatst te Amsterdam gehouden vergadering van I.U.S. was een
motie aangenomen en verzonden, waarin adhaesie werd betuigd met
het besluit van de havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam die
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\n weigeren oorlogstuig uit de schepen te lossen.
Ua de beantwoording der vragen sprak KLIMSNBERG (in het

Engels) nog een paar woorden en gaf een korte uiteenzetting Tzver
de film "Indonesia Galling". Hij hekelde daarin de Nederlandse
regering die de film voor openbare vertoning had afgekeurd.

Te 22.45 uur sloot A.C.PKHDECK voornoemd de bijeenkomst en
zei, dat het in de bedoeling lag om de film binnenkort in besloten
kring te vertonen en dan tegelijkertijd de tentoonstelling te
bezichtigen zou zijn. Hij vroeg de aanwezigen, indien zij sym-
pathie voor Antithese hadden, zich als lid aan te melden, waartoe
aan de uitgang der zaal gelegenheid bestond. (Geen der aanwezigen
maakte hiervan gebruik). Hij deelde mede, dat een collecte zou
worden gehouden ten bate van de koloniale studenten. Vervolgens
dankte hij (in het Angels) Vimla BAKAYa. voor haar betoog en meende
de tolk der aanwezigen te zijn indien hij haar in het bijzonder
dankte voor de antwoorden welke zij had gegeven op de moeilijke
vragen, welke haar waren gesteld.

Het geheel had een rustig verloop.

s Leiden, 17 Februari 1950.
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IN DE NEDERLANDSE
STUDENTENWERELD.!

Meer dan ooit staan de Nederlandse vooruitstrevende4 en democrati-
sche studenten voor de noodzaak, zich te verenigen tegen de wassen-
de stroom van gevaren, die hen bedreigt, van buiten af zowel als van
binnenuit.

Meer dan ooit is het bödig een eenheid te vormen in de strijd
voor betere levensomstandigheden en gunstiger studiemogelijkheden.

s- Alleen wanneer hierin voorzien is kan de student zich aan de weten-
v schap wijden, een wetenschap, die,dat slechts waarlijk kan zijn, wan-

neer het heil van de mensheid hevuiteindeli jk doel is.
Men gaat dit alles steeds meer inzien, er is een kentering ont-

staan in de geest van de Nederlandse student, die zich zi jn plaats in
de maatschappij bewust is. Dit nieuwe blad wil de stem van dit bewust-
zijn vormen.

•v

KENÏERING- wil de gevaren die de studentenwereld bedreigen, scherp
belichten. De zwarte wolken van een nieuwe oorlog laten wel de don-
kerste schaduw vallen op de toekomstmogelijkheden van de studenten.
Wij scharen ons daarom in de rijen van die honderden millioenen, die
bewust de vrede willen en die juist nu de kracht kunnen ontwikkelen,
om die oorlog te voorkomen. Ook hierom: pas wanneer we ons opgenomen
weten in hele mensheid, die strijdt voor één betere toekomst, kan
onze studfce vruchtbaar worden.

Een dodelijke belemmering voor studie en wetenschap is de herle-
ving vat) het fascisme, die we op alle maatschappelijke gebieden waar-
nemen. Deze ontwikkeling staat in onmiddellijk verband met de oorlogs-
-"oorberelding en is een struikelblok voor elke waarachtige vooruit-

zowel geestelijk als materieel.

Eenheid van de democratische studenten is hierom in de eerste
plaats noodzakelijk. Strijden moeten we voor de werkelijke democratie
in de hele maatschappij, en wel in de eerste plaats in het hoger on-
derwijs. Het is een algemeen bekend feit, dat de overgrote meerder-
heid van de Nederlandse studenten uit de financieel meest bevoorrech-

J
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te millieu's komt. Slechts l procent komt uit arbeiderskringen; dit cij-
fer is lager dan waar ook in Europa. Bovendien ia het aantal studenten
in Nederland relatief klein; zelfs in verschillende Oosteurppese lan-
den voor 19^5 was het groter.

1 De sociale positie van de Nederlandse student is slecht. Zi j medi-
sche verzorging is erbarmelijk; college- en examengelden drukken zwaar
op zijn "budget; hij wordt uitgebuit door kamerverhuurders, dikwijls
niet ten onrevhte "ploerten" genoemd; hij slaat maaltijden over als
hij met zijn geld niet uitkomt en moet dikwijls eerst verdienen, voor
hij kan gaan studeren. Beurzen zi jn schaars en krap. Wel zijn er ver-
gaande plannen om dit alles te verbeteren, maar gebrek aan geld is de
oorzaak, die de uitvoering ervan verhindert, naar men zegt; er worden
echter wel enorme bedragen voor bewapening uitgegeven.

In de meeste Europese landen is de overheidszorg voor de studenten
uitgebreider dan hier; in de meeste landen geeft men dan ook niet zo-
veel uit voor een vernietigend militair apparaat als in Nederland.

Eenheid van de vooruitstrevende studenten is ook nodig, om een ver-
tegenwoordiging te krijgen zoals die in verreweg de meeste andere lan-
den bestaat. Een democratisch gekozen studenten-unie is daarom ons 1-
deaal. De Nederlandse Studentenraad beantwoordt hier in het geheel niet
aan. Alle Nederlandse studenten die het eerlijk menen met hun democra-
tische gezindheid, zullen samen moeten werken om dit te veranderen.
We zullen alle pogingen steunen die in deze richting worden gedaan.
Een voorbeeld is de toestand in Amsterdam; hier is het^voor iedereen
duidelijk dat de progressieve studenten slechts door èèn sterk front
te vormen, tot vrije verkiezingen voor de ASVA-ledenraad kunnen komen.

In andere landen strijden KH studenten ook voor deze en soortgelijke i-
dealen. Internationale verbondenheid met hen zal daarom ook zijn stem-
pel drukken op "KENTERING". Hun strijd voor bationale onafhankelijk-
heid, tegen onderdrukking is ook onze strijd en onze taak is het, de
Nederlandse studentenwereld deel te doen hebben aan hun moedig verzet,
hun uiteindelijk succes zal ook ons succes zijn.

Eenheid is er met die groep van Nederlandse studenten, die zijn
grondslag heeft in het verzet tegen het Duitse fascisme en die al deze
doeleinden in ai jn vaandel heeft staan: de Federatie van Vooruitstre-
vende Studentenverenigingen. Door deze Federatie weten we ons èèn met
de 5.500.000 studenten over de hele wereld, die verenigd zijn in de
Internationale Unie van Studenten (IUS) . Dit is een reële en onverbre-
kelijke eenheid, die strijdt voor een betere teekomst!

FEDERATI Eff EEKEND

Op 11 en 12 Februari zal in Noordwljk aan Zee ( jeugdherberg
"Ds Ossewa") de eerste gemeenschappelijke bijeenkomst van de
Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen worden

/_ hier gehouden. De taken voor de komende maanden zullen/worden
besproken; gegevens hierover zullen aan de F.V.S.V.-ers wor-
den toegestuurd. Dr. E. Rebling, musicoloog, zal een lezing

bhouden. Voor deelname opgeven bij Wim Klinkenberg, Adm. de
Ruyterweg 5^7, Amsterdam-Slot erdijk,
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Voor de meeste studenten is de N I E T
Nederlandse Studentenraad een hol
begrip. Het is een naam die ze mis-D E M O C R A T I S C H
schien kennen, maar die hem weinig
of niets zegt. Toch behoorde de
N . S 4 R . als landelijke vertegenwoor-
diging van de Nederlandse studen-
ten in het leven van ieder van ons
een belangrijke rol te spelen.

De N.S.R. heeft tot taak het behartigen van de belengen der studen-
ten, het stimuleren van culturele en sportieve prestaties, het samen-
stellen van representatieve delegaties naar het buitenland, het uit-
breiden van de sociale en medische voorzieningen, het onderhouden van
een intensief interuniversitair contact enz. in al deze taken schiet
de N.S.R, tekort en wij zien dat als een gevolg van haar samenstelling
en werkwijze.

In Augustus 19 -̂5 werd de N.S.R. opgericht als voortzetting van het
contact, dat reeds tijdens de bezetting tot stand was gekomen. Bij de

r oprichting deden zich enkele moeilijkheden voor ten gevolge van de
.(. bijzondere aard van hat Nederlandse studentenleven. Een nationale or-

ganisatie was namelijk een novum in Nederland, met uitzondering van
een korte periode na afloop van de eerste wereldoorlog. Bovendien wa-
ren, en zijn nog steeds, de diverse universiteitssteden zeer verschil-
lend ingericht. Alleen Amsterdam bezltceen algemene studentenvereni-
ging met een gekozen ledenraad, waardoor een vertegenwoordiging een
waarlijk Amsterdamse had kunnen worden. Had kunnen worden, want ook
hier ontbreekt nog veel, Andere steden hebben een trapsgewijze ver-
tegenwoordiging, soms zelfs dubbel getrapt bijv. via een stedelijke
raad, die wordt samengesteld uit de vertegenwoordigers der verschil-
lende faculteitsverenigingen.

Wanneer men deze wijze van organisatie beschouw* mag het waarlijk
geen verwondering wekken, dat men van de zijde der studenten zo wei-
nig belangselling voor de N.S.R. toont. Het is immiars practisch on-
mogelijk voor een gewone student om z i jn stem in de N.S...R. te doen
horen, wanneer deze door zoveel verschillende schaftels moet worden
overgebracht. Het werk van de N.S.R. dringt op deze manier nooit vol-
doende door tot de massa der studenten, maar blijft beperkt tot een
kleine -kring van bestuursle den van verschillende organisaties. Daar-

\j komt nog dat men in de ledenvergaderingen van deze verenigingen
bijna nooit over de N.S.R spreekt, terwijl bovendien de faculteits-
verenigingen meestal slechts weinig contact hebben met hun leden.

Naast de steden zijn enkele landelijke verenigingen in de N.B.R.
vertegenwoordigd, n.l. de gezamelijke corpora, de unitates en bonden,
de Bond van Vrouwelijke Studentenverenigingen, S.S.R., de gezaraelijke
Katholieke Studenten, de N.G.S.V. en de V.C.S.B. De vergaderingen
worden verder bijgewoond, naar de N.S.R. ons meldt, door twee meisjes
die geen stemrecht hebben, maar als waarneemsters komen. Dit om het
vrouwelijk element te versterken. Of het hun taak is om de verdroogde
kelen der sprekers met thee te verkwikken meldt de N.S.R. er niet bij.
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Met deze vertegenwoordiging hinkt de N.S.R. echter op twee gedach-
ten, die absoluut onverenigbaar zijn. Deze Raad dient algemene Belan-
gen te behartigen en geen speciale. Yanz elf sprekend heeft iedere spe-
ciale groep het recht zich plaatselijk en landelijk te verenigen, maar
het is onjuist dat hij dan aan dit belang het recht ontleent een ver-
tegenwoordiger aan te wijzen. Ook in het parlement heeft geen nekele
groep een aangewezen vertegenwoordiger, maar alle candidaten zijn er
op gelijke wijze verkozen. Nanr onze mening ia er geen argument, dat
het lidmaatschap van deze landelijke verenigingen als zodanig kan
rechtvaardigen.

Maar het principe van landelijke vertegenwoordiging is niet conse-
quent toegepast, want Politeia en de Nederlandse Studentenvereniging
voor Wereldrechtsorde werden niet als lid toegelaten. De Federatie
van Vooruitstrevende Studentenverenigingen kreeg op zi jn aanvraag
voor lidmaatschap nog geen antwoord.

Ontevredenheid over deze inrichting wordt steeds meer merkbaar. On-
langs heeft de Ledenraad van de Amsterdamse studenten een motie aan-
genomen, waarin verklaard werd dat de vertegenwoordiging in de K.S.R.
onjuist geacht werd; de vertegenwoordiger erin werd opgedragen alle
stappen te ondernemen, die daarin verbetering kunnen bregen. Afhanke-
lijk van het resultaat hiervan zafc de Ledenraad het lidmaatschap van

( de A.S.V.A. in Juni 1950 opnieuw overwegen.
De werkzaamheden van de N.S.R. zijn door "contracten" aan de ver-

schillende leden toebedeeld. O hebben de corpora zich verbonden de
sport en de buitenlandse betrekkingen te behartigen. De vrouwelijke
studenten hebben de medische en sociale zorg op zich genomen, terwijl
de unitates en bonden het contact met de volkshogescholen onderhouden.
Tot bijzonder glasrijke resultaten hebben de practische activitei-
ten totnogtoe niet geleid. Van interuniversitaire sportwedstrijden is
weinig te merken. Over het buitenland zijn de studenten slecht inge-
licht, Zelfs over het belangrijkste punt, het lidmaatschap van de In-
ternationale Unie van Studenten (I .U.S.) , is geen verantwoord besluit
genomen omdat de studenten zich onvoldoende een mening hebben gevormd.
De sociale en medische voorzieningen kunnen nog sterk verbeterd wor-
den, en naar ons bekend is, is ,niet door toedoen van de N.S.R. op dit
gebied iets bereikt.

N A A R D I R E C T E V E R T E G E N W O O R D I G I N G

Het gebrek aan resultaten van de N.R.S. is voor het grootste gedeelte
iaa( te wijten aan haar samenstelling. Om/juswe werk meer effect te geven en

bij alle belanghebbenden bekend te maken Is een lichaam nodig dat di-
rect door de studenten van alle universiteiten gekozen wordt en dat,
telekens wanneer dat nodig mocht z i jn , bij elkaar komt. In een van on-
ze komende nummers komen we hierop uitvoerig terug. Ook de N.S.R.
staat hier niet afwijzend tegenoverm getuige haar verklaring in een
uitgave van de persdienst van Februari 194?:" Het ideial zou natuurlijk
zijn een directe vertegenwoordiging". Zij achtte dit toen nog niet mo-
gelijk, omdat ze bevreesd was, dat het de pasgeboren samenwerking in
gevaar zou brengen.

Thans is echter het omgekeerde het geval: het is juist de huidige
samenstelling, die de samenwerking In gevaar brengt. Want Politeia en
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de N.S.R. zijn terecht verontwaardigd over de weigering om hen toe te
laten en ook de ASVA-ledenraad heeft , zoals gezegd, reeds een waarschuwend
geluid laten horen. Wij mogen dus aannemen, dat de N.S.R.
momenteel geen bezwaar ïusjsli tegen verkiezingen meer zal hebben, omdat haai
oorspronkelijk argument is vervallen.

Dat een goed georganiseerde, nationale unie belangrijk a al zijn, be-
wijzen de ervaringen in het buitenland. De Franse nationale unie heeft
het ministerie uitgebreide plannen voorgelegd ter reorganisatie van het
hoger onderwijs. De National Union of Studente (N.U.S.T in Engeland
heeft geregeld nationale congressen en ontwikkelt een gro£e activi-
teit. In Nederland zal een nationale unie een zeer belangrijk aandeel
kunnen hebben in de democratisering van het hoger onderwijs, verbete-
ring van de materiele verzorging van de studenten, het opvoeren TO. n
culturele uitingen door interuniversitaire competities e.d. Dan zullen
voor het eerst ook de Nederlandse studenten zich in het buiten-
land kunnen vertegenwoordigen op cultureel en sportief gebied op een
peil, dat hen waardig is.

Een Nederlandse nationale unie biedt grote vooruitzichten!
Frits Kuipers.

. I N L O N D E N S P E E E L D E M E N

V E R S T O P P E R T J E - _ _ _ _ _ _ _ _ _ „

OPEN BRIEF.

MIJNE HEREN,

De ontwikkelingen binnen de internationale
studentenwereld gedurende de laatste maanden brengen ons
er toe U deze open brief te zenden. De Federatie van Voor-
uitstrevende Studentenverenigingen in Nederland (FVSV),
voortgekomen uit het gemeenschappen jke verz et der gezame-
lijke democratische krachten in Nederland tegen het Duit-
se fascisme, meent de plicht te hebben zijn standpunt dui-
delijk kenbaar te matoen, nu de Nederlandse Studenten Raad "
bij herhaling uit naam van alle Nederlandse studenten een
houding aanneemt ten aanzien van de internationale samen-
werking tussen de studerende jeugd, die naar de mening van
het bestuur van de FVSV deze samenwerking ernstig in ge-

(" vaar brengt, en zulks in een tijd dat aller inspanning voor
\~~ een duurzame vriendschap en vrede tussen alle volken meer

dan ooit een gebiedende eis is.

Het betreft hier allereerst de conferentie, van 20 tot
22 December 194-9 in Londen georganiseerd door de National
Union of Students of England, Wales and Northern Ireland,,
evenals de F.V.S.V. lid van de Internationale Unie van Studen-
ten (I.U.S.), Deze conferentie is geconvoceerd als een bijdrage
tot versterking van het internationaal studentencontact,
tot de vrede tussen de volkeren en tot versterking van de
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onrepresentatief comité als de N.S.R. de werkelijke internationale sa-
menwerking en saamhorigheid tussen de studenten, sinds 19^6 in de IUS
en daarvoor in feet gemeenschappelijke studentenverzet tegen het fas-
cisme belichaamd, wordt gesaboteerd en door subversieve acties, on-
der het mom van het streven naar internationale samenwerking, onder-
mijnd.

Het Is daarom, dat het bestuur van dé Federatie van Vooruitstrevende
Studentenverenigingen in Nederland, namens de bij haar aangesloten
studentenorganisaties ten krachtigste protesteert tegen de hierboven
aangegeven houding van de N.S.R. in internationale studentenaangelegen-
heden', verantwoording van de NSR eist over z i jn tot dusverre uit naam
van alle Nederlandse studenten gevoerde beleid in deze, en de Neder-
landse studenten oproept in hun organisatie te strijden voor democratl»üiH-
sering van de NSR opdat eindelijk tesamen met de democratische stu-
dentenorgafiisatles In de gehele wereld, tesamen met de Internationale
Unie van Studenten, de samenwerking tussen de studenten en daarmee de
vrede en vrienschap fcussen de volkeren ook door de Nederlandse stu-
dmtenwereld zal worden bevorderd en verzekerd.

Hoogachtend, voor het Bestuur van de FVSV,
Amsterdam, December 19^9. w.g. Wim Kllnkenberg, secretaris.

R E A C T I E V A N D E S T U D E N T E N R A A D

Het bestuur van de N.S.R. heeft, na ontvangst van deze open brief, aan
het FVSV-bestuur op 16 Januarfc j.l. bericht gestuurd om over de erin
genoemde kwesties te komen praten. Over de verdere ontwikkeling van
deze kwestie zullen we onze lezers nader Inlichten.

K O L O N I A L E J E U G D D A G

DJPsdag 21 Februari a.s. Is het de Koloniale Jeugddag. Dan zullen we
onze sympathie gaan betuigen aan de leugd over de hele wereld, die
nog onderdrukt wordt door een koloniaal bewind of die, in naam In
een vrij land wonend, toch nog sterk beheerst wordt door buitenland-
se machten. De vooruitstrevende jeugd in Nederland gaat hier, samen
met de hi-er wcT^f!" Tnfl^Jl^sierj^.^u^^afflQrg^ 9Ja^C[hJ^ezejn, verschillen-
de ̂ rëz Ing en/openbare bl jeenkömsten"~eir earf tentoonstelling organise-
ren. Voor verschillende grote plaatsen in Nederland-en de universi-
jteitssteden buiten Amsterdam zullen deze in de week rond 21 Febru-

ri worden gehouden. Een sprek-ay yan de IUS uit Praag zal JLezingen
.ouden jro o r da fltudante-n t.p ^mster'diam, Deiri^ jbeicren; Groningen; u-
;recht en RÈtterdam. Nadere berichten hierove'r'VdMen iH'd 'e verschil-
ende plaatsen bekend gemaakt.

/
<b

"

l/.
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U I T D E IUS- C O N S T I T U T I E :

WIJ, Studenten uit de gehele wereld,

in het "bewustzijn van de historische betekenis van de periode,
waarin wij leven, nu een Vredelievend Handvest der Natlea tot
stand is gekomen, en nu alle arbeiders en jonge mensen ten
dienste van de gehele mensheid zich inzetten voor de grondbe-
ginselen van sociale en economische vooruitgang.
trouw aan het voorbeeld van de besten onzer mede-leden die ge-
storven zijn in de vrijheidsstrijd der democratische volkeren,
verzekeren hierbij:

Een betere wereld te willen opbouwen, een wereld van vrij-
heid, vreèe en vooruitgang;
Die plaats in de voorhoede der wereldjeugd te willen inne-
men, die wi j zo dikwijls reeds in de loop der geschiedenis
hebben ingenomen.

HIERTOE RICHTEN WIJ THANS DE INTERNATIONALE UNIE VAN STUDENTEN OP.

Het doel der IUS, die steunt op de Vertegenwoordigende studen-
tenorganisaties der verschillende landen, zal zijn:

-Verdediging van de rechten en belangen der studenten;
-verbetering van hun levensomstandigheden en onderwijs;
-hen voor te bereiden op hun taak als democratische staatsbur-
gers.

Gespecificeerde doeleinden zijn o.a. :
Voor alle jonge mensen het recht op en de gelegenheid tot het

volgen van lager, middelbaar en hoger onderwijs te verzekeren,
ongeacht geslacht, economische omstandigheden, sociale afkomst
politieke overtuiging, godsdienst, huidskleur of ras, en voor
alle studenten,waar nodig, een uitgebreid stelsel van staats-
stipendia en .gezinstoelagen te verzekeren, voorziening met
gratis leerboeken en leermiddelen te verzekeren, en van alle andere

\n ter verzekering hunner materiele onafhankelijkheid;
Aan alle studenten de best mogelijke levensvoorwaarden te

verzekeren, alsmede middelen voor het behoud van gezondheid;
Vriendschap tussen de studenten in de hele wereld te bevorde-

ren;
Actieve ondersteuning te geven aan lle regeringen en sociale

instellingen die de vrede en veiligheid bevorderen; hiertoe te
strijden voor de uitroeiing van ieder overblijfsel van fascis-
tische ideologie en onderdrukking uit alle opvoedingsinstellin-

(zie verder volgende bladzijde onder)
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door Wim Klinkenberg.

De lUS-Councilmeeting, die van 15 tot 25 September 19^9 in Sofia is
gehouden, zal voor Nederland van historische betekenis blijven. Im-
mers, daar in Sofia ia voor het eerst het isolement doorbroken waar-
in de Nederlandse studentenwereld zich ten opzichte van de interna-
tionale democratische studentengemeenschap had gemanoeuvreerd; onze
FVSV is tezamen met de Organisatie van Progressieve Studejirende Jeugd
(OPSJ), ondanks de openlijke tegenwerking van de vertegenwoordiger
der Nederlandse Studentenraad (NSR), met algemene stemmen als lid
tot de IUS toegelaten.

Het is wel triest, dat we bij een acheta van het ontstaan en van
de opzat der eerste internationale studentenbeweging in de geschie-
denis moeten beginnen over de ongelukkige houding die het Nederland

/" vertehwoordigende orgaan, de WSR, daar in Praag op het eerste We-
^ reldstudentencongres (19^6) aannam, toen alle andere vertegenwoordigers

uit 37 landen hun handtekening plaatsten onder de lUS-constitu-
tie.

De hiernaast opgenomen essentiële punten uit het program van de
IUS, onmiddellijk voortgekomen uit de revaringen in de gemeenschappe-
lijke strijd van alle democratische krachten tegen het gruwelijke
fascisme, werden n i e t aanvaard door de Nederlandse Studentenraad.
Met het gevolg, dat wi j een achterstand van drie Jaar hebben in te
halen, willen wij in staat zi jn ons werk in lUS-verband naar behoren
te verrichten. Wel is ieder jaar door de IU3 een uitnodiging aan de
NSR gezonden, evenals aan onze Amsterdamse afdeling "Pericles" om de
Raadsvergaderingen vij te wonen, en wel is daar in het algemeen ge-
hoor aan gegeven, maar tot enigerlei opklaring van de geesten der
Nederlandse studenten hebben deze verte^genwoordigingen toch nimmer
geleid. Voor Nederland bestond de IUS eenvoudig niet.

gen, alle vormen van discriminatie te bestrijden, evenals de verval-
Y slng van wetenschappen en de verbreiding van theorieën over r as-su-

perioriteit;
De studenten uit de koloniale, half-koloniale en afhankelijke lan-

den te helpen teneinde hun volledige sociale, economische en educa-
tieve ontplooiing te verkrijgen; hiertoe aan de studenten en volken
dezer landen alle mogelijke steun» te verlenen in hun strijd voor vrij-
heid en onafhankelijkheid;

Er op aan te dringen dat vooruitgang op het gebied van wetenschap
en cultuur gepubliceerd zal worden, an gebruikt ten dienste van de
mensheid en van de wereldvrede.
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Op Zondagavond 11 September vertrokken Annie HARMSEN (OPSJ) en Ik

uit Budapest mate een speciale trein naar Sofia, een reis van 2000
kilometer, omdat we wegens visa-weigering door Jugo-Slavië, over Ru-
oarest moesten reizen. Een onvergetelijke tocht, dwars door Hongarije,
Roemenië en Bulgarije, drie dagen en drie nachten, overal ont-
vangen door anthousiaste Jeugddelegaties met hun koren en muziek-
corpsen, overal onthaald op de heerlijkste nationale gerechten, do-
delijk vermoeiend, maar tegelijkertijd èèn voortdurend feest. Wij
zaten samen met de Indonesische, Birmese en Mal ei se gedelegeerden
in een coupé, terwijl toevalligerwijze ook de Viét-Namese en Indi-
sche afgevaardigden in onze wagon reisden, waardoor we een unieke
gelegenheid kregen om door gesprekken die uren en uren duurden, van
gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de Aziatische lan-
den. Bovendien hadden we het geluk dat er af en toe nog een lid van
de Chinese delegatie bij kwam zitten.

We komen nu meteen op de samenstelling van de lUS-Council. In de
eerste plaats waren er de afgevaardigden van de l eden-organisatie s;
daarnaast de waarnemers van de niet-leden-verenigingen, waartoe wij
op het moment van aanvang der vergadering nog behoorden. De IUS
neemt namelijk het zeer loffelijk standpunt in, dat ook niet-leden
kunnen deelnemen aan het practische werk, en dat het dus gewenst is
dat ook zij hun stem op de IUS-vergade ringen doen horen. Mede hler-

( door is de IUS, die zelf thans 3.500.000 studenten vertegenwoordigt,
inderdaad de enige werkelijke Internationale studentenorganisatie.
In Sofia bleek het bijv. mogelijk dat de/waarneemster / Amerikaanse
voor de NAS(National Assoclation of Students), in opvallend scher-
pe bewoordingen de IUS verweet "eenzijdige politiek te bedrijven,
een verwijt dat juist in ons land zo veelvuldig geuit wordt, ove-
rigens zonder dat men ooit enig feitelijk bewijs daarvoor levert, en
waar ik nog op terug kom.

De discussie wordt uiteraard zeer levendig wanneer men een zo de-
mocratisch principe huldigt. Zij bewoog zich'rondom de volgende
hoofdpunten:
1. Verslag voor het Uitvoerend Bestuur van de IUS over 1948/1949,

uitgebracht door de voorzitter, 'de Tsech Josef GROHMANN;
2. Verslag voor het Bureauvoor steun aan de studenten die strijden

tegen het Kolonialisme, uitgebracht door de Indonesl'êr Sugiono;
3. Ontwerp-resolutie over het in 1950 te houden Tweede Wereldstu-

dentengongres;
4. Ontwerp-rapport over de toelating als lid van de IUS van 'n aan-

tal nationale studentenorganisaties (o.w; FVSV en OPSJ );
(' 5. Ontwerp-slotresolutie.

Hierbij kwamen dan nog de diverse kleinere ontwerp-resolutie, op-
gesteld door de verschillende commissie-vergaderingen, resp. over
"Intellectual Cooperation", "Sport", "Students Needs and Welfare" en
"Travel-Exchange". Een respectabele agenda dus in die bruto 10, maar
netto 7 dagen moest worden afgewerkt, zulks in verband met ex-
cursie naar Plovdiv en omgeving en met de verschillende recepties,
meetings en gala-voorstellingen.

Het jaarverslag, dat door voorzitter G-rohmann werd uitgebracht,
gaf een zeer uitvoerig overzicht van de activiteiten der verschil-
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lende lUS-instellingen, en werd door alle afgevaardigden en waarne-
mers zeer gunstig on.tvangen. Hier deed zich meteen het interessante
verschijnsel voor, dat de practische werkzaamheden van de IUS nimmer
in concreto worden becriticeerd, ook niet door hen die - ook in So-
fia - zich tot de openlijke of bedekte tegenstanders verklaren. Hier
lag nu een zeer uitvoerig document, één voortdurend^ relaas van de
practische uitvoering der in de Constitutie neergelegde doeleinden,
ter beoordeling en ter critiek, d e gelegenheid dus om de daden der
lUS-bestuurders desgewenst af te keuren, en niemand maakte er gebruik
van. Nee, men sprak algemeen zijn gr6te waardering uit voor het ver-
richte werk en wees geen enkele daad af.

O N Z A K E L I J K E C R I T I E K

En toch was er critiek. Waarop dan? Ja/, dat is blijkbaar moeilijk
onder woorden te brengen, want degenen die deze critiek leverden, za-
gen daar kennelijk geen kans toe. Het was het zoeven vermelde ver-
wijt van eenzijdigheid in de IUS-politiek, dat men leverde zonder er
de feitelijke redenen echter bij te noemen. Geen wonder dan ook, dat
het overgrote deel der afgevaardigden en waarnemers deze volkomen, on-
zakelijke critiek scherp heeft teruggewezen, en de achtergrond ervan
heeft ontleed.

Ook in onze Nederlandse bijdrage tot de discussie hebben we hier
aandacht aan besteed. Wij zijn nagegaan, wat het "a-po 111 lek e "s t and-
punt, dat de NSR bijv. zegt in te nemen, in werkelijkheid betekent;
nl. een reactlonnaire politiek tegen de belangen van de studenten In,
ondersteuning van de politiek der Nederlandse regering in Indonesië
met dus gelijktijdig stelling nemen tegenover de Indonesische stu-
denten die voor hun vri'jheid vechten, samen met hun volk. (De Indone-
sische Studentenunle is ook lid van de IUS).

De IUS, trouw aan zijn constitutie, heeft geprotesteerd tegen de
militaire acties, tegen de electrocutie van 60 Indonesische studen-
'ten; de IUS heeft hulp geboêen aan de Indonesische studenten-slacht-
offers van de Nederlandse koloniale politiek. De NSR heeft de Neder-
landse regering gesteund door n l e t te protesteren, door alleen
hulp te verlenen aan de door de Nederlandse regering geïnspireerde
Federale Universiteit van Indonesië, ja zelfs heeft het NBBS, het
reisbureau van de NSR, in samenwerking met de Nederlandse ISS-sectie
een door de Nederlandse regering samengestelde en gefinancierde bro-
chure over Indonesië uitgegeven ten behoeve van de Amerikaanse stu-
denten die in Nederland op bezoek zouden komen, waarin uiteraard het
regeringsstandpunt onverbloemd wordt gepropageerd. D a t Is het al-
ternatief van "geen eenzijdige lUS-politiek", dat niemand kan ontlo-
pen, en dat mensen als de NSR-vertegenwoordiger ook kennelijk wensen.

" W E F E E L V E R Y W E L L "

Enkele woordvoerders van de Engelse Nafcioaale Studentenunie (NUS)
zo ook van de Franse en Deense, drongen aan op eenzelfde onthouding va
activiteit. De Fransman Trouvat ging daarbij zover, dat hij een
onderscheid ging invoeren tussen de Constitutie en de activiteit van
de IUS, zodat hij zijn rede besloot met de uitroep:"Leve de c o n -
s t i t u t i e van de IUS !", maar het was uiteraard niet moeilijk
om aan te tonen, dat de inhoud van laat statuut alleen maar zijn be-
tekenis en waarde ontleen* aan de dadan die er het gevolg van zi jn.
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O-a at men dan bovendien na, hoe de toestanden in de hierboven genoem-
de landen op het gebied van het Hoger-Onderwijs z i jn , dan wordt een
dergelijke antie-actieve, dus pro-passieve houding des te opvallen-
der. Overal een sociale discriminatie die dan wel in Nederland zi jn
dieptepunt vindt met de \% studenten, afkomstig uit de arbeidersklas-
se, maar die ook in Frankrijk, Engeland, Amerika,jüfom de belangrijk-
ste maar te noemen, op schrijnende wi jze de onrechtvaardige verde-
ling der menselijke rijkdommen manifesteert.

De woordvoerder der Canadese National Union of Students(geen lid
van de IUS) sprak er z i jn verontwaardiging over uit, dat de aanval-
len van de IUS zich altijd tegen deze landen richten, ook tegen het zij-
ne. "We feel very well In Canada", riep hij uit, "we zi jn heel te-
vreden over ons Hoger Onderwijs". "Jawel", luidde het antwoord van
een der Westerse g ed elege e rd en,"Jullie, maar daar gaat het nu juist
om, jullie zijn bevoorrecht, en.dus anderen ontrecht, en wi j
constateren dat die anderen de overgrote meerderheid van jullie volk
uitmaken. Dat is ook de reden waarom jullie de IUS van actieve poli-
tiek op het gebied van de democratisering van het Hoger Onderwijs
willen afbrengen."

Enfin, hier in,Nederland kennen we zulk soort discusslea maar al te
goed, en wij hebben er in Sofia dan ook geen doekjes omgewonden, dat
wij zeker niet de spreekbuis waren van die Nederlandse studenten, die
de IUS-politiek afwijzen omdat z i j zich nu eenmaal "vergt well"
voelen. "Maar wij vertegenwoordigen die studenten die wel een maat-
schappelijk geweten bezitten, én wij vertegenwoordigen die honderd-
duizenden die buiten hun schuld van iedere vorm van middelbaar- en
hoger onderwijs zijn verstoken. De HSR vertegenwoordigt het verleden
wij vertegenwoordigen de toekomst," zo luidde ons antwoord aan hen
die ons het representatieve karakter wilden ontzeggen. Geen wonder
dan ook, dat wij van ganser harte het rapport van het lUS-bestuur
aanvaardden.

(Slot volgt)

In de hele wereld strijden studenten voor vrede,
S T U D E N T E N nationale onafhankelijkheid en een democratische

opvoeding. Van deze strijd horen wexweinig of
S T R ' I J D E N niets; zelfs als in verre landen tientallen stu-

denten gedood worden bij demönstaaties of vermoord
VOOR EEN door een reactionnaair regime, lezen we dat niet of
BETERE nauwelijks in onze kranten.

India is na de oorlog een onafhankelijke staat -
nu zelfs een republiek - geworden. In werkelijk-
heid is het volk er nog niet vrij; een kleine

kliek oefent er een ongehoorde terreur uit. In het blad "The Stu-
dent" van de All India Student Federation wordt er een boekje over
open gedaan. Studenten strijden tegen gevangenneming, onrechtvaardi-
ge selectie-examens en boeten, die bijv. opgelegd worden aan hen die
niet op de openingsdag in de universiteit aanwezig zijn. Op de Bana-
ras-Universl-telt kregen 2000 studenten hiervoor een boete van 25
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roeples (20 solden), en zwaarder nog naarmate ze militanter waren In
stakingen. Anderen werden beboet omdat ze weigerden de politie in-
lichtingen te geven over hun Federatie,

De volgende passage uit bovengenoemd blad toont ongehoorde toestan-
den aan:"Een geweldige worsteling die zich over hele provincies uit-
strekte, werd door de studenten uitgevochten tegen arrestaties en se-
lectie-examens. Van October 1948 af dfliforde hij tot Maart 1949; meer
dan 100.000 studenten namen eraan deel in Behar, Tamilnad, Travanco-
re, Oost-Punjab en andere plaatsen. De regereing en de onderwijs-auto-
riteiten werkten samen om door scherpe onderdrukking deze verzets-
geest te breken; de politie voerde charges uit en gebruikte in het
wilde weg traangas; op grote schaal werden militante studenten gear-
resteerd en tot slachtoffer gemaakt, en onmogelijk hoge boetes wer-
den opgelegd". • "

Bi j de verzetsmlddelen van de studenten hoorden demonstraties, sta-
kingen en hongerstakingen. De terreur van de regering ging in Bombay
zelfs zover dat op 7 October j.l. gewapende politie op fascistische
wijze met de bajonet op het geweer tegen de studenten optrad, ze soms
slechts half gekleed uit hun kamers haalde en ze fiwong de selectie-
examens bij de wonen.

Het is geen wonder, dat de Indische studenten ook scherpe actie
( voeren tegen de oorlogspolitiek van de regerlng-Nehroe, die bv. op

de conferentie van Colombo blijk heeft gegeven een herleving van de
Japanse macht te wensen- hetzelfde als wanneer een Europese staat
zegt te wensen dat Duitsland militair weer op de taeen zou moeten wor-
den gebracht.- Ook de terdoodveroordeling van 30 Indische patriot-
ten te Haièerabad (naderhand zijn het er meer dan honderd geworden)
heeft felle verontwaardiging gewekt, niet alleen van de bevolking
van India, maar van alle weldenkende mensen over de hele wereld. Ve-
le organisaties - waaronder de FVSV - zonden protesten. Behalve de
30 doodvonnissen werden (tegelijk met deze 30 ) 4o levenslange gevan-
genisstraffen uitgesproken; een Jongen van elf jaar, Dina LIngayya,
kreeg zelfs 46 Jaar celstraf. Er zijn in India in totaal meer dan
30.000 arbeiders, boeren, studenten, jongeren en vrouwen zonder vorm
van proces in concentratiekampen en gevengenissen opgesloten.

Voor enkele weken zijn in Enugu in de Engelse kolonie Nigeria bij
stakingen 4o mijnwerkers gedood en 30 gewond. De Nige

N I G E R I A riaanse studenten hebben, met de andere jeugd en de a
beiders, heftig gepropesteerd. In Afrika werSten de studenten geheel

( samen niet de andere Jeugd,; evenals in India en In de andere onder-
drukte landen valt hun strijd samen met die van de arbeiders en de
boeren. Duizenden studenten in Engeland hebben ook tegen de schiet-
partij in Enugu geprotesteerd.

V E N E Z U E L A In V9nezuela werden studenten naar concentratie-
kampen gestuurd, omdat ze actie voerden voor kwes-

ties In verband met examens. Protesten tegen dezey.arrestaties hadden ten
gevolge, dat de studenten vrijgelaten werden. Hier bj.eek, hoe een
goed doorgevoerde protestactie resultaten kan afwerpen.
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In Parijs werden ook verbeteringen doorgevoerd, toen een delegatie
van alle faculteiten en universiteiten de prefect van de Seine be-
zocht en van hem de toezegging kreeg, dat een gebouw ter beschikking
van de studenten zou worden gesteld en dat maatregelen zouden worden

jenomen tegen de buitensporige prijzen van studentenkamers en -ho-
tels. Tegelijk bracht deze delgatie nog andere wensen naar voren, zo-
als: vermeerdering van het aantal universiteitsrestaurants, credieten
voor arme studenten en 50$ reductie .op de stadsvervoermiddelen.

In ROME staakten in begin December de studenten uit protest tegen de
verhfcging van de collegegelden en om te vregen om een examenzitting
in Februari. Het antwoord was: bezetting van de universiteit door de
Scelba-politie en aanvallen op een studentendemonstratie. Hierbij
werden 57 studenten gearresteerd. Sylvano Mentanari, de leider van
de demonstratie, werd door de politie zeer slecht behandeld. De ge-
vraagde examen-zitting werd echter gegeven.

In ENG-ELAND namen vertegenoordigers van 2500 socialistische stu-
denten op het 30ate congres van de Student Labour Federation een re-
solutie aan, waarin de conservatieve partij de hoofdvijand van de
studenten werd genoemd. Verder werd o.a. de Chinese volksrepubliek
begroet, het Atlantisch Pact veroordeeld en de aanwezigheid van Ame-

( rikaanse troepen in Engeland Afgekeurd.
In SPANJE werden in één maand 28 boeren vermoord door de Guardia

Givil en dergelijke organisaties. In G-HIEKENLAND veroordeelde een
militair hof 16 sttodentenleiders van de EPON ter dood. De Internat!-
ftnal Youth Council in Engeland protesteerde hier o.a. tegen. - Een
G-riekse gedelegeerde bij het Wereld j eugdcongres te Londen in 194-5,
Poly Kiriazis, is in het concentratiekamp van Makronissos op 24 Mei
j.l. gefolterd, zijn leven is in gevaar.

In Hongarije is het aantal leerlingen van lagere scholen sinds 1938
gestegenvan 1.096.000 tot 1.214.000. Voor de middelbare scholen is
dit van 54.000 tot 87.000, voor de universiteiten van 11.800 tot
28.000 (waarvan één derde arbeidersjeugd). In LITAUEW zijn vijfmaal
zoveel scholen als in 1939.

In ROEMENIE werden in 1947/48 10.348 studiebeurzen uitgereikt, in
1948/49 15.296 en in 1949/50 zal het 25.000 zijn. In de studentente-
huizen zijn nu 12.000 plaatsen; in 1947 4.580. In de cantines is dit
nu 25.000, 1947: 17.426.

In TSECHOSLOWAKIJE heeft de jeugd een groot aandeel in .de landher-
vorming. Op l Mei a.s. zullen 10.000 jongens en meisjes als tractor-

/' bestuurders hun taak beginnen. - Op 30 October j.l. was het een gro-
\e dag voor de Tsjechoslowaakse jeugd: toen werd een spoorweg in Slo-

wakije geopend, die door 50.000 jongens en meisjes, waaronder stu-
denten, was aangelegd. Over de aanleg (20 km) deden ze anderhalf
jaar, met de bouw van twee stations erbij.

DUITSE studenten in de Freldeutsche Jugend houden hun eerste naoor-
logse studentencongres, als deel van de voorbereiding tot bijwoning
van het tweede Tfereldstudentencongres in 1950.- Een Duitse studen-
tendelegatie bezocht voor het eerst na de oorlog de Tsecho Slowaakse
Jeugd.
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HET KRAAKT IN DE ASVA

Algemene Studenten Vereniging Amsterdam bestaat nu bijna 5 Jaar
en heeft steeds - in betrekkelijke zin terecht- gegolden als de
meest geëvolueerde en democratische locale studentengeme en schap.
95f° van de studenten zijn er lid van, en deze hadden kH± 'Jaarlijks de
gelegenheid door middel van algemene verkiezingen hun eigen verte-
genwoordigers naar de ASVA-ledenraad af te vaardigen. Er was ech-
ter één addertje onder het ASVA-gras: dat was de positie der 5
corpora. Deze beschikken namelijk over een veto-recht in de Raad
zogenaamd vanwege hun bijzander belang voor de ASVA, terwijl de
Faculteitsverenigingen en andere studentengroeperingen als Periclea
en de NGSV slechts een adviserende stem hebben.
Sinds anderhalf jaar is er nu de strijd tegen dit veto gevoerd. Een
op 17 October 19^9 ingestelde commissie tot opstelling van nieuwe
statuten (bestaande uit 4 hoogleraren en 3 studenten) vormde het
levende bewijs van de impasse waarin de Ledenraad door onverzoen-
lijk en stijfkoppig optreden der "grote 5" was geraakt. Welnu, deze
commissie is er de oorzaak van dat de ASVA thans werkelijk kraakt
en scheuren gaat vertonen. De commissie heeft zich namelijk niet
aan de uitdrukkelijk vastgestelde opdracht gehouden, dat z i j nieuwe
statuten moest ontwerpen en niet tussen de bestaande standpunten en
machtsverhoudingen te arbitreren. Uit diverse uitspraken van o.a.
prof. v.d. Bergh en uit de notulen der commissie blijkt overduide-
lijk, dat men is uitgegaan van de bestaande bevoorrachte positie
der corpora. Met dan ook als gevolg, dat deze volgens het "plan-
v.d.Bergh" hun veto zien afgeschaft omdat - - - zij een practisch
gegarandeerde definitieve meerderheid er voor in de plaats krijgen.

Terecht hebben die leden van de Ledenraad, die zich op 17 Oct. bij
voorbaat aan welke uitspraak van de commissie dan ook gebonden had-
den, en die ernst maken met de goede trouw, zich niet langer ge-
bonden verklaard omdat de resultaten verkregen zijn door een zich
niet houden aan de verstrekte opdracht. Moties van hun zijde die
zulks vaststelden, werden met resp. 13 en 12 tegen 10 stemmen ver-
worpen dank zij de extra-stemmen der "grote 5". Uit protest hebben
daarom een aantal Ledenraadsleden de Raad verlaten waardoor zoveel
vacatures ontstonden, dat nieuwe verkiezingen nodig z i jn . Waarop
he't ASVA-bestuur zo vrij is geweest eigenmachtig "noodrecht" te
creëren, wat wil zeggen dat het op basis van het "plan v.d. Bergh"
verkiezingen wil uitschrijven.
Uiteraard Is dit voornemen voor democratische studenten onaanvaard-
baar. Duidelijk bleek dit op l Februari toen tijdens de ledenvergade-
ring van de Politiek/soolale-Faculteitsvereniging moties werden
aangenomen waarin zowel het plan-v.d. Bergh wordt afgewezen terwijl
het PSF-i-lidmaatschap van de ASVA afhankelijk wordt gesteld van
voor Mei a.s. door het ASVA-bestuur te ondernemen stappen tot re-
glementswijziging, als de bindende kracht van dit plan vervallen
wordt verklaard omdat de commissie zich niet aan de verstrekte op-
dracht heeft gehouden. De studenten wensen geen 19de-eeuws^ census-
kiesrecht, dat blijkt duidelijk hieruit. Ongetwijfeld zal dit voor-
beeld der PSF door andere faculteitsverenigingen worden gevo^lgd !
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Dezerzijds werd het volgende vernomen:
Op de Vrijdagavonden 17 en 24 Februari 1950 te 20.00 uur
werden in één der zalen van Krasnapolsky, alhier, vergaderin-
gen gehouden, georganiseerd door de D. 3.0. Pericles.
Naa,jr aanleiding hiervan werd geïnformeerd, wat voor soort
vergaderingen dit zijn geweest, te meer daar in geen enkel
blad of tijdschrift iets omtrent deze vergaderingen was ge-
publiceerd,

Het volgende is nu bekend geworden:
Zeer waarschijnlijk zijn deze bijeenkomsten belegd, om vrijwel
alle studenten-organisaties in contact te brengen met de tot

A 26 Februari 1950 in Nederland vertoevende Miss Vilma BAKAYA
(India), lid van het "Executive Committee of̂ Ehe In t ern a t Ton al
Uhion of Students" (van Praag).
D"e bijeenkomsten stonden onder auspiciSn van de Federatie
van Vooruitstrevende iStudenten Verenigingen en van de D,S.O.
Pericles. ~~ ~~
Op 26 Februari 1950 zou Miss BAKAYA naar Londen zijn vertrok-
ken.
Op 25 Februari 1950 werd een dergelijke vergadering gehouden
in het gebouw van de Vrije Kfetheder aan de Keizersgracht, al-

Miss BAKAYA trad ook in Utrecht voor de studenten op.
Het doel van deze bijeenkomsten zou zuiver informafeïef ge-
weestKzijn. "Zo, om iets van elkaar te weten te komen en om
elkaar een beetje te leren kennen".
Voorts blijken er voor verschillende studentenverenigingen
eb voor verschillende soorten verenigingen aparte avonden
gehouden te zijn. Een meer gedetailleerd verslag kon hierom-
trent niet worden verkregen. linds»
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20 februari
DIENSTGEHEIM

Verslag van dé op 20 februari 1950,in een der zalen van
^hotel " Central" te Delf t, gehouden "Dag van, de Koloniale

-/Kleugd" uitgaande van de "v Progressief Democratische
x Studentenvereniging Delftv",

M •< " ;

Aanvang 19.30 uur.
Sprekers :%JPieter Jacobus DOBFP,geboren te O.Fagelatraal

10 te Delft,student,
BAKAYA,een studente uit India,

zekere Boert .larto of Boet .j art o, een stu-
dent uit Indonesië.
Albert Willem de la COURTfgëb oren te Soera-
baya,l Juni 1925,student,wonende Maarten
Trompstraat 26 te Delft,(tolk).

Aanwezig : Ongeveer 50 personen.
Zaalcapaciteit : 60 personen.

ïe omstreeks JffifcJJJBar werd de vergadering door de voor-
zitter Doeff geopend.Hij heette de aanwezigen welkom en
in het bijzonder l||&jĵ Bakftya en Prof. w. Boonstra van
de technische Hogeschool.Doeff betreurde het dat de ver
gadering niet op tijd was begonnen,maar dat vond zi;jn
oorzaak in het feit,dat Yimla Bakaya als vreemdelinge
niet als spreekster mocht optreden.De ^elftse Politi?»
had daar bezwaren tegen gemaakt.De Politie meende,dat
zij verplicht was de voorschriften op het gebied van
vreemdelingen stipt na te leven in tegenstelling met
Leiden en Amsterdam,waar geen_bezwaai*^yas gemaakt tégen
het optreden als spreekster__van Vimla Bakaya.Nu was be-
sloten aldua spreker,dat Vimla enige woorden mocht zeg-
gen als welkornsgroet,welke woorden zij had opgeschreven
en door A.W.de la Court zouden worden vertaald.
ervolgens kreeg Vimla «elegenheid haar groet over te

brengen en hetgeen zi.i t» zeggen had werd door haar
zaoht.ies aTB̂ v4b»:;;̂ /.eoóïr.̂ iUDC)r««leaejicejï/ijdoQx. Jaëm d̂ aïnâ
in het Nederlands vertaalde. :/?. ^
Vimla Bakaya sprak door middel van De la Court,ongeveer

het navolgende :
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In India,Malakka en andere koloniale volken is geen mo-
;g&ll£k&e$tf voor de .jeugd om te studeren.De toesttuden
voor de ,ïeugd aldaar om te studeren zijn onhoudbaar.
In Zuid India is het .voorgekomen,dat een student van
11 jaar omdat hij streed voor de onafhankelijkheid,46 jffll
gevangenisstraf in het vooruitzicht heeft.
In Syrië is op 2 October een speciale studentendag ge-
vierd en bij die gelegenheid hebben veel arrestaties
plaats gehad en verschillende meisjesstudenten zijn op-
gesloten.Malaya,Indii en Vietnam worden de studenten
sterk achtervolgd en in deze landen werken de studenten
nauw samen met al diegenen die; aan politieke acties
deelnemen. In deze landen is een zeer grote actie onder
de studenten voor de jeugd van China die in deze oorlog

' een grote rol toeft r gespeeld.In India hebben 2.000.000
studenten deelgenomen aan de strijd voor zelfstandigheid
van het land.Op deze dag,21 Februari,zijn over de gehele
wereld de organisaties voor studentenverenigingen
in de actieve strijd van de studeten in de koloniale
landen.Zij doen thans ook in het eigenland moeite om
beter begrip te krijgen voor de strijd in de koloniën.
In al deze onderdrukte landen wordt de strijd' gesteund
met relief goederen,geneesmiddelen»boeken enz. door het
I.U.S.(Internationale Unie van Studenten).^k hoop dat in
dit land,waar het niet eens mogelijk blijkt te zijn
dat buitenlanders vrijuit spreken,beter begrip zal groei-
en voor de strijd van de studenten in de koloniale landen.
Nederland moet zich zeer nauw verbonden voelen met
Indonesië en in Nederland moet ook begrip gevonden worden
voor de moeilijkheden van de Indonesische jeugd.
In India is men van mening dat de nationale strijd
een gmnstige invloed zal hebben op een versteviging van
de vrede.Zo lang er koloniën bestaan,zal er nooit vrede
zijn. Het I.U.S.vervul* bij deze taak een speciale rol
en er zal dit jaar een congres worden gehouden in Praag
OP 22 Augustus.Dit congres wordt om de drie jaar gehou-
den.Het I.U.S.nodigt alle leden uit om dat congres bij
te wonen en bovendien nodigt zij alle studenten uit,ook
al zijn zij geen lid.Zij hebben dan weliswaar geen stem-
recht, maar kunnen tocht hun stem laten horen.

In ieder geval hoop ik dat lederland een grote vertegen
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woordiging zal zenden.Het I.U.S.jsal de strijd voeren
voor de vrede,nationale onafhankelijkheid en democrati-
sering van het onderwijs.

j

Vervolgens verkreeg het woord de Indonesiër
die een groet zou uitspreken namens de studerende jeugd
van Indonesie.Deze spreker deelde mede,gemakkelijker
Engels,dan Nederlands te spreken en hij verzocht Engels
' te mogen sj?reken.Hierna heeft hij enkele woorden in het
jjjngels tot de aanwezigen gericht ./k-̂ &̂j* *]
Vervolgens werd te omstreeks 20.30 uur wê ft pauze gehoudent
waarin men gelegenheid kreeg de tentoonstelling te be-
zichtigen. Wanneer men over het tentoongestelde ieta te
vragen had,kon men dit schriftelijk doen,waarna de vragen
in een bus konden worden gedeponeerd.
ê tentoonstelling bestond uit verschillende platen,die
aan de wand hingen.Op deze platen waren verschillende
foto 's afkomstig uit de koloniale landen geplakt,welke
foto 's van onderschriften waren voorzien.
Te omstreeks 21.-uur werd de vergadering voortgezet met
het vertonen v^n de film " Indonesia Calling " van
J gris Ivens.
Te oms,t-r&ekte;3'21.30 uur was de vergadering teneinde en
werd deze door Doeff gesloten verklaard.
Het filmapparaat was volgens de operateur van Russische
fabricage en had als opschrift " Moskou ".
Di;t apparaat werd per personenauto van Amsterdam gebracht,
in welke auto ook de spreekster Vimla Bakaya had plaats
g en o men* De auto werd bestuurSPcföor "een~~jonge vrouw (nadere
gegevens inbekend).De auto,merk " Vedette" was voorzien
van een oranjekleurig doktersembleem op de voorruit en

X* waarde letter en nummer GZ.-53580.Dit nummer bleek te
>CJ zijn Afgegeven aan C,van Bmde Boas,Stadionweg 80 te
"-" Amsterdam.Vimla Bakaya bleek niet in het bezit te zijn

van een paspoort.Zij verklaarde dit in de woningpwaar zij
logeerde te hebben laten liggen.Volgens haar verklaring
logeert zij thans aan het adres Stadionweg 80 huis te
Amsterdam.Doeff verklaarde,dat Bakaya op Dinsdag 14 -Fe-
bruari 1950 met de trein van Praag te Amsterdam was aan-
gekomen.
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Vermeld zij,dat niet is kunnen blijken,dat vragen zijn
ingediend,althans over een beantwoording daarvan werd niet
meer gesproken.
Op de vergadering was ook aanwezig Annie Harmsen,staden t e
te Amsterdam,die bestuurslid is van de Organisatie voor
Progressief Studerende Jeugd te Amsterdam.
Opgemerkt zij dat voor de aanvang der bijeenkomst,aan
het bestuur en aan Bakya werd medegedeeld,dat zij op
grond van de bestaande voorschriften,niet als spreekster
mocht optreden.Wel werd haar toegestaanü een welkomswoord
èp papiërnte doen stellen,hetgeen dan zou worden voorge-
lezen in de Nederlandse taal.
Het geheel had een ordelijk verloop.

l fermeld zij nog dat Prof.Dr.W.Boonstra,die op de bijeenkom
komst aanwezig was,uitgenodigd was door het bestuur van de
P.D.S.V. en in overleg met de Rector Magnificus van de T.H.
deze uitnodiging had aanvaard om poolshoogte te nemen in
de P.D.S.V. .

Verbinding 6.
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U I T T R E K S E L

50-1-SOVerbindingi 19
0/2 no. 104*50 om?
Onderwerpt ledenvergadering van de 028J afd, Otreoht,

gehouden ten huize van LESRDEBT OHSI8T,
Kwartelstraat 23 bis t« Utreoht» 0? 24-1-50.

Be richt gare r betrouwbaar
Waardes1 ing bvrionti Idea

r

Aanweaig waren:
PETEB 8MÜLDKRS,
ALPSSJ} LBO SA(J2L,
HEHSBIK 50BAH WïitEM MABIA VAK BÜ»K, geb. 17-7*30 •
ASfHÖI 8ÏAM* ge b. H- 12*26, wonende j0§*.te$Uata 1ë bis
t« Utrecht.

Smuldera vertelde, det hij bij M j LB3TOE1T AHTOHITJ8
VAN DIJCK, «eb* 13-3-20, op bezoek was ge we e «t en d**r
TernoaWQ ïand, dat sten zou wachten met h«t besoeken vaa
atadenten tot propagandamateriaal aynwealg was. 7errol-
sens tcwamen kort na elkaar de anderen binnen t n Smulders
merkta op, da t dit nu niet bepaald ten ledenrergaderia^
wa«, soda t het geen SB In had om afgevaardigden te k;ie»«n
naar de !cadercon£erorrtie op 29 «n 2$ Jan. a. B* Smuldfr*
constateerde vervolgens dat het ««t d« af d. ütreoht ii«»l
niet best gaet. Volgens Smulde r B is h*1: merendeel Tftn dt
leden van deae af d. te oud en men aoet s Ie n wat }$n$t ««a-
sen te krijgen, bijv. alt de 1e «n 2« klas HBS «B Mulo.
Hierdoor kwam het gaapXttic op dt $«n* H. B. 3. /A, T* Aa*h T.
Wijokökade t« Utr«oht. Arthur Sta» deelde a«d« dat 4« b«»
noeming van Van A toe n ala dlreoteor van dez* HSS la pl&at»
vaa da heer Be Lange, die mo»e«tt«el In Den Haag alt» <loö*
Vollouller en Van Arend was ondermijnd, o. a, dooie 4tt le«jp-
lingen aan te voeren die acties tegen Yan Akeia op tost*
hebbea geaet (aie ook rapport Vez'b. tf V2-?V4i 4d 26*1-4f)
Verder vertelde S tas, dat Vol Iraalle r bij Wethouder v.d.
Vliet had moeten komen en daar beeehuldigd was van soMia-
niet te aijn, nl op grond ven uitlatingen, in een dictaat
dat Vollatuler altgegeven heeft en op grond van het feitf
dat Vollmullei volgens v.d., Vlist de fcadersoholin^ vea de
CPN t« Affieterüaa aou iwsoefcwn. Töllaallei- üeaft dit toeu
volgens ötajai, büfltreden door te 8«g«en dat ie
van de CPH in laren wordt gehouden. Over Taxi Arend se i 3ta«
aiete, aaar waarschuwde Sffluldero enige malen, het boven-
staande niet verder te vertellen, want dan souden Van Axenxt
en Vollmuller gebroodroofd worden. Volgf.ne Stam IK Veil
muller volstrekt geen CPffer «n l» dé hele iel op ét KEI
de s tijde op touw genet door Prof .Dr. Brandt, die ten ge-
vaarli^fc ?.v*ö,A.-man is.

ÏÏlt ««n der vele aappen die Sage l bi^ sich had, stak 4*
pont vaan t*n *Vri|* Katheder "-lijst. Hiermp kwaawa vo«»t
A, J. ABMU «BJP^^offe 2* tr%*e<?ht,
MVIB VA» AliJli, All». !»s&ay*»t»aat 17-11» Utretïtt,
KASBL BLOM, Oade gr acht 201 biö, Utreoht,
JAKSSES, Soastreat 89
Volgens Sagel ie KAHSi ie MOL (5-4-32) weer ia »« de r land*

^wWw îiW'̂
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Datum: 24-1-50Verbinding: 19
C/14 no. 89'50 Stud.ver,
Onderwerp: Bijeenkomst in de sociëteit van de Utrech

«j... j _ ._j j ti-^ j-i » gëves T igo.
in
op

het perceel
14-1-50.

Achter Clarenburg ; !7
l

te Utrecht,

Berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem

Aanvang: 15.30 uur, pauze: 17.45-19.40, einde:20.45 uur .
Aanwezig waren:

JOHAN FBEDEBIK WOLFF, geb. 14-3-27,
PETEB SMULBEBS,
COENELIS DE JAG-EE, geb. 29-4-21,
LBENDEBT ANTONIUS VAN DlJOK, geb. 13-8-20,
JOHAMES JACOBUS VAN LOEF, geb. 8-7-24, en
"Dick Baay" (JAN HBBMANUS BAAY, geb. 30-11-26).
De drie laatstgenoemden zijn lid van "Prometheus"; Baay is
praeses.

Vó"<5r de vergadering spraken De Jager en Wolff nog wat over
het congres "Onderwijs-Vrede" 1949. Joop Wolff vertelde, dat
het Landelijk Initiatief Comité' een slappe ti jd had doorge-
maakt, maar dat er nu weer wat leven in geblazen zou worden.
Verder vertelde hij, dat einde Januari het gedrukte verslag
van bovengenoemd congres zal verschijnen. Het wordt gedrukt
en uitgegeven door de uitgever ij^Muusses te Purmerend. De
Beer Muusse"s~"was OOK tegenWöordrg op bovenvermeld congres
en hij zal 2000 exemplaren van het verslag drukken zonder er
winst op te maken. 0~öTT neemt hij het gehele risico voor zich.
WoTff vertelde nog, dat er het plan bestaat om dit jaar een
grote conferentie te beleggen voor studenten, waarbij ge-
sproken zal worden over de "atoomenergie" of zo iets derge-
lijks. Het plan bestaat om voor dit congres uit te nodigen
Prof.Dr. MABCEL G-ILLES JOZEF MIMABET en
Prof. Dr. JOLIOT CUEIB (Frankri jk) , voor het houden van

j lezingen. Zo mogelijk zal dit congres een internationaal
l karakter dragen.

Om 15.30 uur hield Peter Smulders een korte inleiding en
betoogde, dat oorspronkelijk de bedoeling was, om via
"Prometheus" de I.U.S. in Utrecht te introduceren.Blijkbaar
heeft oien in Amsterdam hiervan afgezien en daarom volgt men
nu een omweg.

Volgens Smulders was nu het doel der bijeenkomst om tot
oprichting van een plaatselijk comité te komen, om het werk
van het congres "Onderwijs-Vrede", gehouden in 1949, voort
te zetten en uit te breiden.^Van Loef en Baay stelden enkele
vragen en een van die vragen was, hoe de pers had gereageerd
op het congres "Onderwijs-Vrede". Wolff antwoordde hierop,
dat het dagblad "De Waarheid" er iets over geschreven had
(dit vermeldde hij slechts terloops) en weidde verder uit
over een artikel öat in "Els«vier" van 19-11-49 had gestaan;
hij maakte dit artikel belachelijk.

-De-
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Een tweede vraag was wat men in Utrecht bijeen moest
garen, individuele personen of leden van verenigingen.
Allen waren het er over eens, dat men het laatste vooral
niet moest doen, daar representatieve figuren van een
vereniging steeds ruggespraak moeten houden met hun
verenigingsbestuur. Men moet in Utrechtse studentenkringen
beginnen met het verzamelen van die mensen, die destijds
belangstelling hadden voor het congres "Onderwijs-Vrede".
Ten slotte werd besproken met welk onderwerp men in

Utrecht zou gaan beginnen. Besloten werd, het onderwerp:
"de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke werker"
bij de kop te nemen en hiervoor als inleider Prof. Dr.
Minnaert uit te nodigen.

Voor dat de lezing over bovengenoemd onderwerp zal plaats
vinden, zal het voorlopig comité voor Utrecht, t.w.

Van Loef,
Baay, en
Van Dijck

enkele mensen uitnodigen om een voorbespreking te houden
in dezelfde trant als dit is geschied in café "De Kroon"
te Amsterdam, alwaar Prof. Minnaert een voorbespreking
hield ter inleiding van het congres "Onderwijs-Vrede".
De uit te nodigen mensen kunnen dan zelf advies geven
betreffende de te houden lezing, die natuurlijk toch al
van te voren in elkaar zit. "Maar," merkte Wolff op,
"je maakt zo de mensen belangrijk in hun eigen ogen, als
je hun om advies vraagt". Van Loef en Baay wanhoopten nog
aan het slagen van het geheel en hadden er min of meer

hard hoofd in of zoiets in Utrecht wel zou slagen.
Besloten werd, dat Peter Smulders een lijst van Utrechtse

adhaerënten voor het congres "Onderwijs-Vrede" aan Van
Dijck zou zenden en dat het voorlopige comité' op 20-1-50
bijeen zou komen ten huize van L.A. van Dijck, Van Hum-
boldtstraat 1 bis te Utrecht, om de adressen te verdelen.

Op deze bijeenkomst van 20 Januari 1950 waren aanwezig:
LEENDEBT ANTONIUS VAN DIJCK, geb. 13-8-20, en
JAN HSEMANUS BAAY, geb. 30-11-26.
Er was een brief van Peter Smulders, gericht aan L.A.

van Dijck, en deze brief bevatte de volgende namen:
Ir. P. SCHUT, P. Bothlaan, Amersfoort,
F.J. Bitter (FBIDOLIN JACOB BITTEB, geb. 21-4-24,

student chemie,
in 1943 lid van de Ned. Studentenvereniging
voor Federale Wereldregering,
in 1949 vice-praeses van de Ned. Studenten
Vereniging voor Wereldrechtsorde);

"A! EDWABD YOUNG, geb. 23-4-27, wonende Borgesiuslaan 42 te
Amersfoort; .

/» { Prof .Dr. WILHELM HEINBICH CAEL TBNHAEFF, geb. 18-1-94,
parapsychologg te Utrecht;

-3-
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LOUISE SUZETTE VAN HEES, ge b. 26- 12-1 J;
Me j. A. D. TOP, lid Utreolitse Vrouwelijke Studenten Vereniging,

(U. V. S. V.), gebouw Drift 19 te Utrecht;
KAHEL BLOM, geb. 2-6-24, wonende Oudegracht 201 bis Utrecht;

(gehuwd met Eva Elisabeth van Suchtelen, geb.
16-1-24);

BEREND BRUINSMA, geb. 16-1-19 te Valthermond;
JAN PRAAS, geb, 6-3-94, secr. Stichting "Huraanitas", wonende

Socrateslaan 32 bis te Utrecht;
Dr. KORNELIS SNEIJDERS DB VOGEL, geb. 9-8-11;
KASPER 'GORTER, geb. 14-12-24, praeses hoofdbestuur van de

Ned. Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde;
MARCHIENUS PRANCISCUS JOSEPHUS WOLTERS, geb. 5-5-30, wonende

Jan v. Scorelstraat 43 bis a te Utrecht,
ondertekenaar candidatenlijst CPN bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 1946; en

JACOB LOURENS GRIEP, geb. 8-10-20, wonende Spoorstraat 12bis
te Utrecht, in 1949 ondertekenaar van de door de
oud-communist Bastiaanse opgerichte "Sociaal
Democratische Partij".
van deze vergadering niets bijzonders te vermelden;
gewacht worden op propagandamateriaal.

Verder valt
er moet n.l.

Na de vergadering van 14-1-50, hiervoor genoemd, vertelde
De Jager nog, dat er moeilijkheden in het V.V/.O. gerezen zijn
naar aanleiding van een stuk dat is opgesteld door de afd.
Eindhoven van het VWO en welk stuk genoemd kan worden: "een
uiting van cultuurpessimisme". Het stuk is volgens De Jager
volledig onverteerbaar. De afd. Eindhoven wenst dit stuk te
publiceren in "Wetenschap en Samenleving". Nu is ee een con-
ferentie geweest van het Hoofdbestuur met de afdelingsbestu-
ren en hierbij bleek dat de afdelingen Eindhoven, Leiden ,
Den Haag en Rotterdam het stuk van Eindhoven steunen, terwijl
Utrecht, Amsterdam en G-roningen het verwerpen. Ten slotte
werd besloten om het in verkorte vorm te publiceren en de
omstreden punten weg te laten.
Tijdens een der vergaderingen, waar De Jager tegenwoordig

was, heeft deze toevallig een gesprek afgeluisterd van de
voorzitter van de afdeling Leiden, waarbij deze man tegen «en
ander zei, dat het wel goed ging; de commissie voor het
werkprogramma en de propagandacommissie waren nu grotendeels
"goed". De Jager verklaarde nader, dat deze man onder "goed"
verstond, die groep van VWO-leden, die anti-communistisch is
en de communisten uit hun posities in het VWO wil verdrijven.
De Jager vertelde verder, dat Dr. Coster is afgetreden als
bestuurslid van de afd. Utrecht van het VWO; een vervanger
is nog niet bekend.



ü
technische gegevens

— ••mtercljtm
contributie

Dese bedraagt ƒ 7.50 of ƒ 10.— per jaar. Gehele
of gedeeltelijke diapenBalie is echter altijd mogelijk.

programma

Maandag — 3 October— spreekt dr J. Suys over
een nader aan te kondigen onderwerp, op een nader
aan te kondigen plaata.
Maandag — 10 October — ipreefct dr Oerlemans
over de ..Dictatuur der angst'1, op een nader aan ie
kondigen plaat*.

•».*«.».¥. ..delft"
contributie

Do.t« bedraagt ƒ 5.— per jaar. Gehele of gedeel-
telijke diiuenutie i» echter altijd mogelijk.

programma
Voenidag — 21 September — 8 uur ipreekt dr W.
F. Storm in On» Huil, Oude Dr t ft 201, over
„Huwelijk en M«at*chappij". Deie lezing organi-
teert de p.d.«.v. aamen met de Nederlandse Vereni-
ging voor Sexueïe Hervorming.
Dag, maand en uur worden nog hekend gemaakt van
de nacbtroontelling, waarin een film door Jorii
Iveni ov*r *en technisch onderwerp gemaakt, ge-
draaid »al worden.

«M» l «U«a>aiU „asrtllke
In de aelfde geest als de bovenstaande verenigingen
organiseert ook „antithese" in hel begin van liet
jaar een aantal bijeenkomsten. Voor inlichtingen kan
men aich wenden tot de onderstaande personen.

weekend
De federatie organiseert een weekend op de Kaag,
dat gehouden wordt op 16 en 17 Octolier. Opguven
bij de secretariaten der verschillende verenigingen.
Hier kunnen ook alle verdere inlichtingen worden
ingewonnen.

Inlichtingen over:
rf.a.0. „ptriclei" bij
F. E. S. Kuiper — Prinsengracht 385-395 — Am-
sterdam-C.
F. de Swarte — Jos. laraëlskade 130 — Amtlerdam-Z.
n.J.«. „Je7/l" 6»
J. F. Hondius — Nieuwe Kerkstraat l.r> — Delft
A. Veldhof — Lindelaar, 131 — Rijswijk
A. W. de l» Courl — Lange Kerklaan 74 —
Wassenaar I: 3439.
P. J. Doeff — Bosweg 35 — Apeldoorn (of 2e helft
September C. Faghelstraal 10 — Delft)
Iridt toe. diip. „anlilhrte" bij
A. Penleck — de Laat de Kanterslraat 32 — Leiden
j. Knappert

a.s.o. „pericles
p.d.s,v. „delft"
leids socialistisch dispuut

federatie van vooruitstrevende

studentenverenigingen
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„e F1S1 is geboren uit verzet tegen het fascisme

federatie van vooruitstrevende sludenlc-nuereniginfien

universiteit geen eiland
In tegenstelling tot vroegere studentengene-
raties, die zich nog konden koesteren in de
illusie, dat zij zich onbekommerd en ver van
het gewoel van de maatschappij aan hun
studie konden wijden, worden de huidige stu-
denten steeds nadrukkelijker met de maat-
schappelijke werkelijkheid geconfronteerd.
De tegenwoordige tijd, met zijn oorlogsge-
varen en zijn ideologische verschillen, laat
ook de universiteit niet onberoerd. Hoe zwaar
drukken niet de oorlogsvoorbereidingen en
de uitgaven voor de kostbare bezettingslegers
in Indonesië op de begrotingsposten voor
onderwijs, kunsten en wetenschappen!
De toekomstige intellectueel moet zich reeds
in zijn studietijd politiek oriënteren en in het
maatschappelijk gebeuren zijn plaats kiezen.

geboren uit het Verzet
De strijdgeest, die in de oorlog het verzet be-
zielde, is bij ons niet geweken en de idealen,
waarvoor toen gestreden werd, staan ons nog
voor ogen. De Federatie omvat slechts jonge
verenigingen, die niet gebonden zijn aan
verouderde gewoonten en tradities. Ze zijn
een onderdeel van de maatschappij en de le-
den zijn zich dat bewust. Aite problemen, die
de samenleving stelt, zijn daardoor hun per-
soonlijke problemen.

een nieuwe hand tussen univer-

siteit en maatschappij

De universiteit beperkt zich tot een vrijwel
uitsluitend academische bestudering van
maatschappelijke vraagstukken. De studie
verliest daarmee haar fundamenten in de
praktijk en ontaardt in hel vergaren van zo-
veel mogelijk kennis zonder dat daarbij een
werkelijk begrip wordt verkregen. Er ontstaat
een kloof tussen de universitaire wereld en
de werkelijkheid, ilie een groot gevaar is. De
studif kan zich niet vernieuwen aan de hand
van het dagelijks leven en omgekeerd wordt
de maatschappij niet hervormd naar de
nieuwste inzichten van de wetenschap. Wij
denken aan de nieuwe uitvindingen, die
worden achtergehouden, en aan de oplossin-
gen, die de sociale wetenschappen ons leren,
maar die niet verwezenlijkt kunnen worden
door de tegenstand van bepaalde groepen.
Daarbij kornt nog dat door de voortschrij-
dende specialisatie de afgestudeerde geen
overzicht meer heeft over de wijze, waarop
zijn werk wordt toegepast en zijn invloed
daarop verliest. Een oplossing van deze pro-
blemen achten wij slechts mogelijk door een
consequente doorvoering van de democratie
in alle sectoren van de samenleving en vooral
op economisch terrein. In onze disputen en
werkgroepen bespreken en bestuderen wij
bovengenoemde problemen, en na het ver-
krijgen van een gemeenschappelijk inzicht
getuigen wij daarvan ook naar buiten.

onxe overtuiging breng! mee
tlat wij allo economische belemmeringen voor
de studie willen opheffen en als criterium
uitsluitend de bekwaamheid van de student
erkend willen zien.

oatv overtuiging brengt nee
dat wij in een volledig zelfbeschikkingsrecht
van Indonesië ite enige uitweg zien uit de
huidige moeilijkheden.

ome overtuiging brengt mee
dat wij ons, samen met de studenten over de
gehele wereld, krachtig verzetten tegen alles
wat een derde wereldoorlog dichterbij kan
brengen.

ook internationaal
De F.V.S.V. onderhoudt contact met alle stu-
dentenverenigingen, die op hetzelfde stand-
punt staan. Deze zijn georganiseerd in de In-
ternational Union of Students, die zijn leden
telt in alle landen ter wereld. Hierdoor zijn
wij steeds goed ingelicht over de gebeurte-
nissen, die de studenten in alle werelddelen
raken.

progressief niet puriteins
Naast de discussies houden wij ons bezig met
alle soorten ontspanning. De vereniging en
de disputen scheppen de sfeer en hel milieu
waar de vooruitstrevende student zich in alle
opzichten thuisvoeit en waaraan hij naast zijn
studie behoefte heeft. De kennisraakingslijd
op voet van volledige gelijkheid maakt dat
reeds bij het eerste contact niets kunstma-
tigs dit „thuisvoelen" in de weg staat.
Onze federatie heeft tol taak het mogelijk
te maken samen met vooruitstrevende stu-
denten uit andere universiteitssteden lezin-
gen, weekends en kampen te organiseren,
waardoor de onderlinge verstandhouding
lussen hen, die opkomen voor een gemeen-
schappelijk ideaal versterkt wordt.
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_(7? 12,19231.

t' .VIT AS STr
K j i j-: ,N O-T u A l K < "r i rv A 13 Mei 11» 47

H K T V A A T

o
De Weladelgeboren Vrouwe
Me o'. 1. A. Sevenhuysen
Secretaresse F.V.S.V.
B««thovenstraat 67 B
Amsterdam

O

Weledelgeboren Vrouw»,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 22 Liaart

jl. heb ik d« «er U t« berichten, dat de Senaat van
Unitas Studiosorum Rheno-0?raiectina met belangstel-
ling heeft kennis genomen van Uw bericht van oprich-
ting van de Fedrratie van Vooruitstrevende Studenten
Verenigingen.

De Senaat meent echter, dat de Unitas Stu-
diosorum Rheno-Traiectina als algemene gezelligheids-
vereniging een wijdere strekking heeft dan alleen op
politiek en sociaal terrein vooruitstrevend te zijn,
zodat hy van Uw bedekte uitnodiging om ala lid tot
de Federatie toe te treden geen gebruik zal maken.

Met gevoelens van de meeste hoogachting heb
ik de e«r te zijn van U, Weledelgeboren Vrouwe,

de dw.

. / (#,Koudjja)
Senaat U.B.H. h.t. ab actis
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UNITAS STUDIOSORUM AMSTELODAMENSIUM

r S E N A A T

Betr.:

AMSTERDAM, 27 April 1947.
Weteringichani S4«
Poslgiro: 510227
Gem. giro: U 20 (U 500)
Telefoon: 35592

Aan Mejuffrouw L.A.8evenhuysen
Seor. ï.V.S.V.
Beethovenstraat 67 b
AUSTSHDAM (Z)

O

Mejuffrouw,

In antwoor* op Uw schrijven 4.4. 22 Maart J. t.

neb lic 4e eer D ate4e te delen, 4at 4e Unltae Stu4io»orum

AmBtelo4am«nslum, zljn4e een algemene gezelllghel4verenlglng,

waarvan 4e 4oeletelling een geheel an4ere ie 4an activiteit

in politieke zin, niet zal toetre4en tot 4e nfeeuw opgerichte

Fe4eratie van Vooruitstreven4e 8tu4enten Verenigingen.

Vet gevoelens van 4e meegte hoogachting verblijf ik,

namena 4e Senaat

(C.van Goor)
U. 8. A. S. h. t. Ab-actie
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Amsterdam, 24 L w art 1947»

Weledele Haar,

Ulerby verzoek ik U vriendelyfc, de volgende rtodedeling la Uw bli*d
te willan opnemen»

Federatie van. Vooruitstrevende Studenten

Da Demooratisoke Studenten Uryanioatia r|±'«ricl^3", de
Democratische Studonten Vereniging ta jelft en de ütrecintee üocia-
liatiscne atudentan Vereniging "dyntnuaia" te Otrecnt hebben
lyk opgericht de"ïader£.Tsie Tan Vooi'aijJtreTandc Stude.-iten
(Ï.V.S.T.).

Het doel van de i-.V.t>.v. oaataac in iiat bavorüeren van. net iron-
teot tusaeii cle aangesloten vere.aigingaa en Uet v^roterken van de acti-
viteitfen, Ralko in do oorsto plauija ar op â r ic.it Kullen zyn de stxi-
denten er van te doordringen, dat bestudering va a iaa« taohappelyke en
otilturela vraâ atukteea een eerste vereiste is» In het byzonder zal
aunctMCut wordea ̂ saoüonïdu aan die problemen, die voor de studenten-
wereld van direct belang zynf waaronder byv. de kwestie van demo—
oraticerlng van het Hoger Onderwys.üy aonv aicii echter in genen dele
gebonden aan enig partypolitisk programma of standpunt.

Als lid van de ïeUer&tie kunnen toetreden alle atudentenveronl-
gingnn in Nederland, die nat de oprichters van oordeel zyn, dat stu-
denten, die zicii uiteraard voorbereiden voor de leidende functies in
da fflaatsonappy, zich maar dan tot dusverre dienen te bezinnen op po-
litiege, sociale en oulturele problemen.

Het secretariaat is gevestigd by :.iej. L.A.3ovenhuysen, .beethaven-
str. 6?b. , te Amaterdam.

üauienB de i'.V.ü.V,, L.A.'öevenhuysen, üeoretareai

wiet de meeste hoogachting,

r̂
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Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen» F.V.S,V.
waarbij aangesloten:
Democratische Studentenorganisatie "Pericles"
Secretariaat: Joz. Israêlkade 130.

Aan .de Amsterdamse Studenten.

Wcicircle Collega,

Het was op 17 November 1939» dus juist 10 jaar geleden, dat de Tsjechi-
sche student JAN OPL3TAL tijdens een anti-nationaal-socialistische de-
monstratie te Praag door de Duitse SA werd vermoord. Een jaar later
richtte President Roosevelt zich op die dag tot de studenten van de
wereld in een rede, die de studenten opriep zich waakzaam te tonen in
de strijd tegen het fascisme, en nadat ook de Verenigde Staten van
Amerika in de oorlog betrokken waren geworden door de onverwachte aan-
val van Japanse zijde, hield de Amerikaanse President ieder jaar op
17 ïïovember een radiorede tot de studenten der gehele wereld»
Zo is de vieringvan de 17e November als Wereld-Studentendag ontstaan,
en tevens groeide uit de eenheid der studenten in hun gezamenlijke
strijd tegen het Duitse, Italiaanseen Japanse fascisme, een nieuwe
internationale studentenorganisatie, die in de zomer van 1946 tijdens
het eerste Ïïereld-Studentencongres te Praag, werd geconstitueerd:
de INTERNATIONALE STUDENTEN UNIE (IUS), en die thans na drie jaar
reeds 3. $00. 000 leden telt, verdeeld over 54 vertegenwoordigde landen.
Nederland, in 1946 te Praag vertegenwoordigd door de Nederlandse
Studenten Baad, was toentertijd het gnige land dat weigerde de 'consti-
tutie van de IUS te aanvaarden. Deze constitutie verklaarde het als de
plicht van iedere student zioh geheel te geven voor de verbetering van
het onderwijs, de bevordering van het wetenachapt>eli1k« onderzoek, de
uitwisseling van wetenschappelijke en organisatorische ervaringen, als
positieve bijdragen tot de noodzakelijke strijd voor vrede en demo-
cratie. Ook weigerde de KSR zich bij de IUS aan te sluiten onder-het
motto, dat de student zich "niet mot politiek heeft te bemoeien",
Thans, na de jongste Oouncil-aeeting der IUS te Sofia (September 1949)
is eindelijk ook Nederland als lid van de IUS in de internationale
studentenwereld vertegenwoordigd, en wel door middel van de Federatie
van Vooruitstrevende Studentenverenigingen in Nederland en de Organi-
satie van Progressieve Studerende Jeugd (M.Q: en VBO. scholieren) .
Tezamen met de studentenorganisaties der gehele wereld organiseren
zij dit jao.jt in Nederland de door de HTS geproclameerde Internatioijale
S tudent enweek (10 tot 17 November), " — — —
TnEelTïader van deze week organiseert de Democratische Studenten
Organisatie "Pericles" op Dinsdag 15 November a. s. een openbare bij- -
eenkomst in het Foresterhuis, Sarphati«straat 8-10, aanvang 7.30 uur,

Sprekers: Torn Madden, permanent secretaris van-de IU8.
ïïim Klinkenberg, afgevaardigde der P. V. S. V. op de IT.TS-
councilmeeting te-Sofia, die speciaal op de daar aangenomen
houding der N. S. H. -gedelegeerde zal ingaan.

Tevens zal een Indonesisch cultureel programma worden gegeven.
Gelegenheid tot discussie.
Daar oen zeer grote belangstelling voor deze avond zal bestaea, waarop
voor de eerste keer in Nederland de stem van de IUS zal worden gehoord,
raden wij U aan, vroegtijdig aanwezig te zijn, teneinde teleurstelling
ta voorkomen. -Op de avond zal voor het Heli r.f -werk van de FTS worden
gucollecte&rd,

Hot bestuur van "Pericles".
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battprak.ir.gen, tobouuau op 4 en 19 Jai.uarl 1947 ta AMOtardaa, daal
v, vn va« jucKtai*a, A. van latingan, J. van u^r Tak naaana

.ai-i.i t*n>ctia ^ludontei* Va* onlgin^ "jyntaoala* ta Utraabt}
j-anocratlacbu ^tauantan Varanlglag ta . aljTt)

- van
Voorboav

ae atraohtach*
"* Van nonana d<- iio^rcó^laf
(•nu Halaaan, 1-. Jlxna un a. a

'Parielaa" M «Bietaroa*.
5taaaataa

O

O

I/aal is U> •;••»» «•% da «paatt epriebtlog van ««c faoaratlaf llchaan oat oawr
bul t* i- Kan eptraaoa v»*r oa «an&aaleteri >ajt aulglaten imiaa «*a» all*n biaraac
hun voastaawinfi hacfrtan «n waarbij «Marataatua» baglnaalvarfclariAC ala l«i«r
draao cal «iamuai - ' "

"Hat n««l iran a« Fvaaratia uaataat t*n a^rate la b* t anaarboudaa vaa bat o*»-
tuaaö» a« aeagaal«t«a v«i anlglngea. vit Kan b. T. gaaablaaan d»»r bat

vaa ga«*ana«bap]pallJK» bijaojoHaaawa (al« ultaraara •*« algaawea
orlonV»r«ino icaraKiar sullen aragca), ooor bat oltvlaaalan van aprakars, van
loaaan enz«t ooor hat argaralaaran va» faal tanlamiaa ralzan ( la alt v «r baad
«•rot gmnnrtrt la bet. algawan ËeOacbt aan oantaat nat boitanlaatf** «tuaantan»
Taraniglngvn op analogu groaoalag an IA ba>> bljsoaaar aan altvlaaaltag).
»n navanoool kan cija bat aetla voaien va w aan bapaaJA atandptmt lacak«

palltlaka, aoalale «n lt> het bljcondar oak vaar «* atoaaataBaaralal balanfl-
rljka kwaatlaa,

Var*aa*BlljKlttC vaa etlt pro£raaa* la a»g«llJH oank «IJ oa «all jMgar laftt»
aplal« avai balongi IJka aaataaixappaU i*a an unlvaraltalr^ frablaamt* XoatraaMi
van aaaar*. gallJK^arlobta , ataaantanveranlglng«n MK tat «a f««aratl« «or«t
principieel aok«Iljd. g»aaht.
üat, galljictljdlg Iwtaaen van atanapunt î la z««r gavaaat,
Hat «itgavon vaa aaa - voorlopig £*ataballa - £aao*naabaj>palljK. argaaa ooer -.a
«aar aa laaiaa KMI in balangrijn* >at« al aaaa plaanaa atlamlarcn. Uuou •***
«ara t eaa r««a«tl« aaraan aaa»ngaatal« an aaaten «a taahniaaaa •aalllj*b*«*a
«ora^n apgaloat* Hat baatttur van u« faoaratlu alant vt-raBtwooraailjiL ta
vaar aa labautl van bal blad.

gavanat «a vaal nagalljK llant ta lata« sohljnan ovar daza aamk. la «a
atuaantanwarala.

prapagaada aakan voer ha t zoiM<rfaatlval la raag* •agallJKbaaaa van iatar*
nationale aavanwarklag nagaan

ala IUS
ilj avattj^* aamanaarklüi lueaa^ Pollteia on da «aaaratla naat d»

t» n alna^a aen ^«11 j ̂ waardige partnar va» ^ollt»la al Ja.

üa la saldo vargaaarlagab naar vora. eakoaun v<^t anuar ingaa la da
totaa, «aal» a a»» «p 4 Ja», door . arlclaa wardat. voorga lagd, nabaaa galald
tat bljgavoagd alamt aata^rp.

- Ia aa gebala varaalgln£ Inataaalnt, nat bat plan.
f" JTaotlaaba •oallljklialo op troiM van aaro aar var, on atruetaur d*r »• J

lataa, oa a«tlaf naar bulta* op ta tradon Aa polltlaka aaagalagaabaaoa.
UlbMfiT - Zataraa ar l j vlag aaoroat oaa alnaarbalc aar loaon xlob aeor La d»
riabtlag van Polltaia aaaat ta bagavaa*
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C o n c e p t .

iM Democratische Studenten Organisatie "i-eriolea" t a
ten^oeae Tertegepwo^rdigd door ,
het *o\'it£T tfetfefcofca^lijk W», uut te Lelft, t au dace vertegen-
woordigd door «a
de Itredhtse bocialivtiache btudanten Vereni&ine, "fcyntheBis" ta
Utrecht, ten das* verte&enwoordigd door ....t.»..,...»-/:., ^

.̂̂ (»/*-/*-t̂ v—"^LA- *'.. x"""̂ '«^Hfc' A0*--**-C-* *̂» V"N.**fc^x* «i™

zijn van mening, dat iLeVnoodmakaliJk ia^-de krachten van alle voor-
uitstrerende 8tu4entenflMBB*M*B***te verenigen in é*én organisatie.

welke onderw-rpen aal zijn aan de
1. De Vereniging dr<

, en besluiten oaaroa op te richten
ift'Bid'rat wiT^nm l£l frEtt* M^^eejeaAdBEd*

•tatut en: , 1,1
i/-vi>~Ow.'-W*'»

de naam "ïederatie TI HM btude&ten-

2.

hierna te noeaian: de Federatie.en is op-
gericht op
üet doel der Federatie ia het bevorderen va» de si
haar leden,
Beileilamkni • UJUIIKMB. in nejĵ g«e.en. ^^
iiet ïederat ie/loop t van l aaftes*ar-tet,en »et Jfi *"g"-*'

Bet eerst Federatief aar loopt van tot en «et

4. 4Alé lid der Federatie kunnen, toetreden studenten-
Nederland, doch alechta met goedkeuring vam de v
reeds lid *ijn (hierna te noee«n: aemgeslotem v

f* der
btudwaten Laat ie •farieles» >« ABeterdaa, bet

iiet _ _
midden ten hoow»te drie\per0onafe <ü fce Éufai ftaiail iljn ro^nitter
(reap- preesaaT «n «14n «ecretaria (reep. abeotia) af, welke perao-
nen te«aj»an »et de door de beartnren Yen de ander* «aneeBleten ver-

afgevaardigde pereoaen hat P«deratiebeetuur Toreen.
Het lederatiebeetuur wordt ^evijsigd, wanneer de nalariitg Tam het in
art. 5 bepaalde daartoe aanleiding geeft en vel binnen Jo dagen

iiet' Jrederatlabeertu r kiert aan het begin vao het iedeaatiejaar een
praeses en een abaotiB-quaeator u.t sijn midden, welker plicht het
ie te aor^eu vo->r het onderling oontaot tussen de leden en de verte-

van de ïederatie naar buiten.
Het
al--t ei i verenigingen als adjunct -abaott* a*n te ateHen.
aetKrtes hebben pp de v»rM*derineen van het lederatiebestuur geen

H^a^haVswa^M. J t M A i - • i** v"* * ""

..et lederatiebeatuur houdt een vergadering telken» wanneer een aan-
^eBlotexx verenigin^ aulkahr erlangt, dooh in ieder gevalt en hoogite

JKr-dugd na de laatste vergadering, waarbij de ilgir^a. Juli en
Augustus niet t'.eeteilen» 'm innjjraïitam Tareiitgl*ii»*i trgaam HiJTdl

Lo. jje door «Ik der aan^ealotej verenigingen afgeraarttlgd»
heb: en Op de ver^adarlnten van het ïedarritiebeetuu- ge»aa«nlijk
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één stem. Principiële besluiten worden genomen bij algemene stemmen
en desgewenst na ruggespraak.
De aangesloten verenigingen betalen jaarlijks een - evenzeer jaar-
lijks - voot tejtellBBCbleflraga door het lederatiebestuur vaat te
stellenrm evenreaigneia met het aantal der op l November van hét
Federatie j aar bij Jaen als lid aangesloten personen. Alle verdere
zaken, de financiën betreffende, worden, indien nodig, bij regle-
ment vastgesteld.

inachtneming van het in art. 10 bepaalde kan de Federatie toe-
treden tot verenigingen, resp. mt haar adhaesie betuigen of mede-
werking verlenen aan acties.

/, .-^?. Het ïederatiebestuur kan bevoegdheden delegeren aan personen, groe-
pen van pwrsonen en aan lichamen, die t. a* v. de gedelegeerde be-
voegdheden verantwoording verschuldigd zijn aan Eet Federatiebestuur.
Deze delegatie van bevoegdheden kan te allen tijde door het
ratiebestuur worden ingetrokken.

tj' t+^Kfv irt^ff. &.* ,

14. Aangesloten verenigingen kunnen te allen/tijde uit de federatie
uittreden^ doch dienen de wens hiertoe minBtftra» één maand tevo-
xen schriftelijk aan den abactis-quaestor te kennen te geven.

-ifr. Wanneer met inachtneming van het in art. 10 bepaalde besloten wordt
tot liquidatie der Federatie, wordjfe. haar Kfttltt in(.tu . urm knx de
aangesloten verenigingen verdeeld In evenredigheid met het aantal
hunner leden op de dag der liquidatie.

/J- -iér. Zaken, de interne organisatie van de ledaratie betreffende, welke
niet bij deze Statuten zijn geregeld, worden, indien nodig, gere-
geld bij reglement.

O
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Aangetroffen in een op 17.2.1950 ,\%
door burgers in Leiden gevonden
actentas van Vim Elinkenberg. „'S?
(7*12.1923). „—

é*&i stem. ïrinoipiele besluiten «orden tenoaen bij altenene stemden
en desgewenst na

11. ue aangesloten verenit,i*>£»» betalen Jaarlijks een - evenreer Jaarlijks
door het Federatiebestuur raat te stellen bedragen evenredigheid net Let
aantal der op l üoveaber vt-n het federatiejaar bij hen als lid aange-
sloten personen. Alle verdere zaken, de financiën betreffende, worden,
indien nodig, bij reglement vastgesteld.

12. uet ixiachtiieBane van het in art. 10 bepaalde kun de ï ederat ie toetreden
tot vereniging)'» reep. haur adhaesie betuigen of medewerking verlenen
aan acties.

13. tiet iederatiebestuur ken bevne^dti.eden delegeren aan personen,
pen van personen en aaa xlchumezx, die t. a. v. de ^eaele^eerde bevoegd-
heden verantwoording vereoh^ Idi^a zijn aan het l eüeratiebestmir. üe«e
delegatie van bevoe^dheaen kan te allen tijde door het i ederat iebeatuur
worden ingetrokken» L— '• '• • •• " i« "•*- •»' (-* - ' • '•'•''-- t'

14. Aaan^esl-tea verenigingen kunner, te allen tijde uit £fct J ederat i «t
uittreden} &£tit dienen de wens hiertoe ten minste é*én •aand tevoren»
aan der abact ,^-auaestor te kermen te Keven. .. <J* * <*,* ,-^^-*- 'r-m. f , — i.

IS nanneer ctet inaohtneKin^ van het in art. lO^eepaalde beal^tèfn wordt tot
liqxiidatie der ïeaertttie, worden haar Ue**w**HCWi oTer .e aangesloten
verenigingen verdeeld in evenredi^ieid «et het aantal bum er leden op
de dflt, der liquidatie.

16. /.aken. de interne organisatie van de i-ederat ie betreffende, welke niet
bij deze statuten zijn ^ere^eld, w-?rd«n, indien nodi£, ü«r«»ë«l<i bij
reglement. -- - —

(f- w,..- 'J.-L,
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van do bespreK.ln^ tussen vertegenwoordigers van ae D.5.0. Pericles t u

Amsterdam, de U.S.S,V. Synthesls tü Utrecht en de Progressief De moeratlscha
otuaenten Vereniging te Delft, c.ehouuen Op 4 Januari 1947 ten huize van
M. de Jager te Amsterdam.

••J-
Aanwezig: Delft: Th. Spiegel, Stam ^'jüLl±_l

Utrecht: Sonja Voorhoeve, uva van Suchtelen, A. van \Vleringen\Tak
Amsterdam: Ans Hulsman, p. Slxma, U. de Jager

opende ae vergadering en stelde als doel van aeze bijeenkomst na te gaan
in hoeverre onze verenigingen samen kunnen werken, ons daarbij baaeerehae op
üe vele punten van overeenkomst en niet op de verschilpunten, die er ook wel
zullen zijn.
Bén doel hebben w i j aller een .-rn: -n J •-'••VIS.T.I <i-\+, n Ptuaontav zich. op politieke
en maatschappelIJK vraagstuktcen bezinnen. Dit brengt merKwaardigerwijze mee, dat
we onze leden, ook al Is ae verenigln:. strikt neutraal, uit bepaalae kringen
trekken.
In aansluiting hierop merkt Spiets t op, dat het P.',;.D» Inmiadels zijn neutrale
vorm heeft verlaten en bezig is zich om te zetten In eenprogresslef democra-
tische studentenvereniging.
31xmflf zijn Inleiding voortzettende, wees er nog opji a at we niet in de fout mogen
vervallen van een vroegere bespreking te utrecht, waar Politela ook aanwezig was
en waar alle goede bedoelingen gestrand zijn in onaerling geharrewar over ae
naam enz. van de federatie. Laten we voorlopig alle punten waarover oneenl-gheld
mocht blijken te bestaan laten rusten en ons allereerst beperken tot punten van
overeenkomst. Misschien kunnen we dan vanmiddag de basis leggen voor een samon-
vverklng en aan in de komende weken het ontwerp aan onze leden voorleggen.
De vertegenwoordigers van Utrecht en Delft waren het hiermede In grote lijnen eeni
Sonja Vpprhoeva merkte op, oat in een vergadering van Synthesls in September
bi j stemmlrtg in een ledenvergadering met 17 tegen twee stemmen was besloten niet
in ae richting van Politeia te gaan en dat het daarom in verband met deze twee
tegenstemmers en hun geestverwanten voor Synthesls zaak is niet geheel samen te
gaan doch slechts zo vee i mogel i jK samen te werken.
Slxma stelde daarop voor een concreet plan uit te werken, aat een los verband
"heeft en bepaalt, dat principiële beslissingen met algemene stemmen genomen
moeten worden.
Na ampele alscussle werd vervoJ^ens besloten om , mocht de beoogde organisatie
tot stand kotnenj- hiervan zonaer meer kennis te geven aan Politela.
T.a.v. het event. delegeren van een vertegenwoordiger naar ds §tuaentenraad wa-
ren de meningen verdeeld. De Delftse vertegenwoordigers achtten dit nuttig en be
langrijk, te rwi j l ae Amsterdamse fractie zo Vesl bezwaren tegen ae raaa heeft,
dat zij het tamelijk zinloos zou vinden zich aan te sluiten, terwijl daaruit te-
vens het gevaar zou kunnen voorkomen van een verslapping en e.en verwatering van
de in onze verenigingen heersende geest, aie inuerdaaa bi j een bepaalde andere
vereniging, die in ae geschAtste omsrandlgheden verkeert, voorkomt.
Ben aantal binzonderheden van de toekomstige^structuur wera zonder veel moeilijk-
heden vastgesteld: leaere vereniglnc heeft een stem; Indien gewenst fcunnen de j
delegaties ruggespraaK houden voor zij beslissen over principiële aangelegenheaeif
de bijeenkomsten woraen gehouaen met tussenruimten van ten hoogste twee maanden;
er moeten een voorzittergi een secretaris, event. adjunct-secretarissen en een
zetel komen; bevoegfieden van het bestuur moeten wo-rden vastgelegd.
.SflLPJn voorhoeve beloofde reeas gulhartig het secretariaat aan Amsterdam, waarmee
alle aanwezigen, behalve dg J_age_r die blijkbaar bevoorooraeeld was, het eens wa-

Na óeze besprekingen werd door ïerlcles een door deze veretniglng ontworpen
concept voor de statuten rondgedeeld. De andöre gedelegeerden waren het met
inhoud daarvan grotendeels eens.
Al? wijzigingen weraen voorlpolg aangenomen: ,/
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De naam zal lulden J'eaeratle van vooruitstrevenae Stuaenten Verenigingen
(F. V. S. V.) .
Art. g het aoe l, waarover iedereen het eens was, Kon door niemand behoorlijk
geformuleerd worden. Ten slotte werd zo ongeveer gemompeld: aoe l is het bevor-
deren aer samenwerking tussen cte leaen (aat zi jn ae aangesloten verenigingen)
teneinde hun werkzaamheden te versterken en te bevruchten.
Art . 3 «et *ea er at Ie jaar zal lopen van l October tot ©n met 30 September.
Art. 5 De gedelegeerden zullen .b 1.1 voorkeur zi jn ae voorzitters en a© secretaris-
sen van ae verenigingen en event. nog eenst aerae bestuurslid.
Art. 8 vervalt.
Art. 9 De periodes tussen de vergaderingen zullen bedragen ten hoogste twee maan-
den. Alle vergadering zullen te Amsterdam woraen gehouden.
Aan £rt. 14 wordt toegevoegd, dat ae verenigingen aan hun verplichtingen jegens
de Feaeratle moeten hebben voldaan, alvorens zij uittreden»
Art 15. "worden haar bezittingen" moet woraen "wordt haar vermogen",

slotte werd besloten op Zonaag 19 Januari 194? ten huize van Spiegel een
volgende vergadering te houden, om de door öe Federatie te verrichten werkzaam-
heden uit te stippelen, waarna de vergadering werd gesloten.

C o
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Verslag van de op Woensdag 16 Noven|bé̂ -3j949 .,ln eefcuder
zalen van Hotel Centraal te ^élft gehouden openbare ver-
gadering van de Progressieve Democratische Studenten
Vereniging te Delft.
Sprekers : Pieter Jacebus DOEFE,geboren te Apeldoorn,

6 October 1924,student,wonende Casper *aget
straat 10 te Delft,

l Annie HARMSEN,studente te Amsterdam(nadere
gegevens onbekend)

| Willem G-erard KLIMENBER&Vgeboren te Purmai«id
7 December 1923»student aan de Politieke
Faculteit te Amsterdam.

Aanwezig : 42 personen j
Zaalcapaciteit : 35 personen. ]
Aan de bestuurstafel hadden behalve bovengenoemde personen
nog plaats genom'en: |
ÏAlbert Willem de La COURT,geboren te Soerabaya,! Juni 1925VI
student,wonende «Julianalaan 3 te ^elft,die momenteel ;
secretaris is van de PDSV en :

7yjAlex VELDHOF,geboren te Rotterdam, 25 December 1923, student,}
/ wonende Lindenlaan 131 te Rijswijk ZH. j

j

'•̂e omstreeks 19.40 uur opende Doeff de vergadering en
heette de aanwezigen welkomJBij sprak er zijn teleurstel-
ling over uit dat de aai gekondigde sprekers, Noël EBBALS
permanent gedelegeerde feij de lUS.voor Australië en
Thomas LORINCZ,permanent gedelegeerde van het lUS.voor !
Hongarije,niet wwnwezig konden zijn aangezien zij geen
visum voor de reis naar Nederland hadden kunnen bekomen. :
In de plaats daarvan had zich als spreker beschikbaar ge-

k . ^\JBÏ 7
^xisteld/Tom l«.dvon K*Ï 4»a.xaxsS:aiaxatiaxa:sliiiKXXKHgKflxx2imkX8. ;

^ die' te Amsterdam was ver̂ i-n- êr̂  •Ija diens claats zou nu het woord v/orden
zjïek was gewor- gevoerd door het lid van de OPSJ. Annie Harmsen.
d!,en.en daardoor^.

Hierna werd het woord gegegen aan Annie Harmsen,die namens
de OPSJ'.de groeten overbracht aan de PDSV.te Delf t. Ver-
volgens besprak zij heel kort de doelstellingen van de
OPSJ. en dat samenwerking met de PDSV.heel goed mogelijk
was.Haar rede die van een stukje papier werd gelezen nam

maar enkele minuten in beslag.

elsman
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dat

Zij had een uitgesproken Amsterdams dialect.

Vervolgens werd het woord gevoerd door KI inleen berg.

Hij begon te vertellen dat hij als afgevaardigde van de

Federatie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen taai

in Nederland het Internationale Congres van de"International

Union of Students" dat deze zomer 4e Sofia gehouden is,

had bezocht en dat hij deze avond enige indrukken sou weer

geven en het rapport dat daar ter sprake was geweest zou

bespreken.Hij ving aan met zi.in wedervaren op de reis te

vertellen en dat hi,1 onderweg reeds had kennis gemaakt met

verschillende vooruitstrevende studenten uit verschillende

landen.Thans waren 60 landen bij het IUS.aangesloten met

een ledental van 3.500,000.0.a. waren daar vertegenwoordig*

Japan met vertegenwoordiging voor 200.000 studenten,

Bolivia met 15.000,terwijl ook Iran,Irak en de Hatioaale

Studenten Unie van Noord Korea vertegenwoordigd waren.Voor

het eerst in de geschiedenis waren ook de Duitse Studenten

die de Democratische beginselen voorstonden vertegenwoordigd.

Hierover had men zich verheugd,met uitzondering van de

Franse en Engelse vertegenwoordigers.China heeft het groot-

ste aantal studenten vertegenwoordigd in het IUS.namelijk

1.000.000.

In het besproken rapport waren de acties van het afgelopen

jaar besproken .Als hoofdpunten waren in dat rapport opge-

nomen, Democratisering van het Onderwijs,dus/een ieder on-

geacht zijn afkomst of -finaciele draagkracht in staat moet

worden gesteld te kunnen studeren,
Nationale onafhankelijkheid voor alle volken en als voor-

naamste punt de Vredetwant daarmede stond of viel alles.

In Nederland aldus spreker komt de studerende jeugd voor

ongeveer een haldT procent uit de arbeidersklasse en daarmede

stond Nederland bovenaan^In 1945 bestond in Hongarije

de studerende jeugd uit 3 procent van de arbeidersklasse

en thans is 50 procent van de studerende jeugd aldaar af-

komstig uit de arbeidersklasse.Dit is dus een geweldige

verbetering.In Bulgarije was het totaal aantal studenten

in 4 jaar tijd gestegen van 10.000 op 5O.OOOy',Aangenomen

kan worden,dat deze vooruitgang komt doordat veel meer

arbeiders en boeren thans de gelegenheid krijgen om te stu-

deren.Het spreekt vanzelf dat deze 5 jaar geleden nog ver-

stoken waren van het volgen van hoger onderwijs.Bulgarije '
l

moet in 20 jaar

,.:. _..••. 'i-i'JJ
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net zoveel bereiken als de Westelijke landen in 100. jaar

om het intelect op peil te brengende jonge inteligentia

moet zorgen voor mensen die de fabrieken kunnen leiden

zodat de 5 jaren plannen kunnen worden vervuld.Het type van

eeuwige student,zoals we dat in Nederland hebben is daar

geheel onbekend.Deze mensen worden daar verwijderd.

Be critiek hiertegen was op het congres dan ook zeer sterk.

Wij hebben op dat Congres de slechte toestanden op onder-

wijs gebied in Nederland naar voren gebracht en dat hier

50 procent van de begroting voor oorlogsdoeleinden worden

gebruikt.Dit geld kan beter voor het onderwijs besteed

worden.Hiermede hangt ook nauw samen de huisvesting van de

studenten in Nederland.en het woningprobleem in zijn ge-

heel.Ook komt men dan vanzelf op het onderwerp vrede en
i

ziet men dat alles daarmede samenhangt.

Door het IUS.zijn ook enkele protestacties gevoerd,zoals

ten behoeve van de Spaanse studenten die veroordeeld zijn

door het -k'ranco regiem,voord de Griekse studenten en de

Indonesische stud enten .Bjaze acties hadden ook wel eens

succes.

Vervolgens bekritiseerde hij de houding van de Nederlandse

Studenten Raad (NSR),die het vorig jaar het congres had-

den bezocht en zich niet met de grondslagen van de IUS.

hadden kunnen verenigen en zich daarom terug hadden getrok-

ken. Hierdoor kon men dit jaar maar namens een kleine

groep van de NedErlandse Studenten het congres bezoeken

van het IUS.namelijk alleen de studenten die verenigd

waren in de x<ederatie van Vooruitstrevende Studenten.

Doordat men met een kleine groep was vertegenwoordigd kon

op dat congres mear l stem worden uitgebracht door Neder-

land .Hij vroeg in dit verband aan Annie Harmsen of dit

juist w^s,waarop zij bevestigend antwoordde«Hieruit

ken afgeleid worden,dat ook zij dit congres had bezocht.

Hij besprak vervolgens verschillende onderwijs methoden

die gevolgd worden in de Oostelijke landen,om de minst

ontwikkelden te onderwijzen.Speciaal be^erak hii de

methode die in het bevrijde China werd gevolgd.In ühina

zijn ontzettend veel analfbeten en om deze le^en «n schrij-

ven te leren,ging men als volgt te werk.Bij de ingang van

het dorp werd een groot bord ge plaats waarop een woord

was geschreven.Jlls de mensen naar de markt kwamen keek

men daarnaar .Hun word dan gezegd wat dit
woord was.



Een eind.ie verder was hetzelfde woord opgeschreven.^e
voorbijgangers werd dan gevraagd wat dit woord was.De
meeste wisten het dan nog wol van h»t voriere bord .Door deze
eenvoudige methode had men het volk al 500 woorden geleerd

in een korte tijd.
Ssreker gebruikte in zijn rede veelvuldig de woorden
Democratisch,fascistisch,Progressief enz.

Hierna werd te omstreeks 21.15 uur pauze gehouden,nadat
de voorzitter had medegedeeld,dat na de pauze van gedachten
gewisseld kon worden,waarvoor men zich kon opgeven,
^e omstreeks 21.45 werd de vergadering weer hervat en ver-
kreeg eerst Annie Harmsen nog gelegenheid om het door

haar en ̂ linkenberg meegebrachte propagandamateriaal aan
te bevelen en te vertellen,dat zij gaarne bereid was nadere

inlichtingen over het doel en streven van de OPSJ. te

'verstrekken.
Hierna werd van gedachten gewisseld fta&x en door een 5 tal
personen het woord gevoerd, e eerste spreker deelde mede
dat hij het betoog had gevolgd en kon mededelen,dat hij het

op geen der punten met de spreker eens was.Hlj viel hem
aan op verschillende punten,o,a. de vrijheid van de stu-

denten in de Oostelijke landen,de bestudering van de
boodschappen van de Paus,het proces Mindzénty enz.
Klinkenberg antwoordde daarop,dat de student aldaar vol-.
'komen vrij was om t« "d'igc.Usl«Mnover verschillende onder-
werpen. De gestelde vragen werden door hem beantwoord,ge-

zien uit een Communistisch oogpunt.Gelegenheid om hierop
nader in te gaan door de vraagsteller werd niet gegeven.
Klinkenberg behield het laatste woord.

Hen tweede.-p-eanaottnudie hê t wooardo varoegi'&ad tt£§Lt'i«k^.óveri&é-';-'

;)zé,waarop ve4e Studentea in het Qöste& v&n de studie
.de universiteiten*! werden uitgesloten.
werd het woord gevoerd door het bestuurslid ALVeldhof
-of ëöh©ön-hl,j. hét-gesprokene eens was,critiek had op

de concentratiekampen.in de landen waarover gesproken was.

Een spreker verdjedigüe het standpunt van de Ned.Studenten
Raad en hekelde het gedrag van Klinkenberg,die op het

congres had gezegd de Nederlandse Studenten te vertegen-
woordigen, terwijl hij eigenlijk maar namens een kleine
groep Nederlandse studenten aanwezig was.
Als laalste spreker die critiek leverde trad op de vreem-

deling van Tsjechische Nationaliteit



y( |Andrej ANDRASCIK,die naar Nederland is uitgeweken en thans

te ^elft studeert.
Hij viel Klinkenberg op verschillende punten aan en sprak
van zijn ervaringen die hijzelf in Tsjecho Slowakije had
meegemaakt.
Daar Blinkenberg maar 14 dagen in dat land was geweest,
kan hij nooit goed de toestanden die daar heersen weergeven.
Midden in het betoog van Andrascik,werd hij onderbroken
door Klinkenberg,die mededeelde,dat het hem erg speet maar
dat hij nodig weg moest,wilde hij de trein naar Amsterdam
nog halen.Hij deelde mede,over dit afzonderlijke onder-
werp nog eens graag terag te komen en dan Andrascik vol-
ledig aan te horen en te antwoorden.
Uit de vergadering werd voorgesteld om Künkenberg met
eentaxi te laten weg brengen,maar dit wilde hij niet om-
datlnog graag ook even buiten wilde lopen.Dit kon nie-
mand hem kwalijk nemen,daar hij de gehele avond binnen had
gezeten.Vervplgens stelde iemand voor om de door Andra-
scik gestelde vragen door een ander dan Künkenberg te
laten beantwoorden.Dit wilde Klinkenberg ook niet,want
zo aeide hij dev vragen zijn aan mij gesteld,dua moet ik
ze beantwoorden.Hierna verliepKlinkenberg en Annie Harm-
sen de vergadering.
Daarop werd de vergadering door de voorzitter gesloten.
Aan de wanden van het zaaltje waren een aantel foto 's van
groot formaat aangebracht,voorstellende verschillende

i episoden van het congres.Ook was er een tafel met propa-
v „ -,gandalectuur aanwezig.

Een collecte,zoals aangekondigd was,is niet gehouden.
Dev door Klinkenberg gehouden rede getuigde van een zeer
Communistische inslag en een verheerlijking van de toe-
stand in de Oostelijke landen.
Uit de stemming in de zaal bleek,dat het grootste deel der
aanwezigen het niet eens was met hetgeen gesproken was.
Te omstreeks 25.30 uur was de vergadering teneinde.
Het geheel had een ordelijk verloop.

Aan de Heer Hoofd van de Verbijjéing 6.

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

te 's-GRAVENHAGB.



1SD demonstratJon - Indones ia.

A L L D E M O C R A T I C S T U D E N T S C A N HELP

• Fight for Democratie Education.

• Préparé for Second Worid Student

Congress. r

• Support International Student Week

relief drive.

STUDENTS, UNITE IN THE FIGHT FOR

PEACE, NATIONAL INDEPENDENCE

AND A DEMOCRATIC EDUCATION.

T h e I n t e r n a t i o n a l U n i o n o f S t u d e n t s .

l N T E R N A T I O N A L

STU DE NT W E E K

1 9 4 9

November 10—17.

N T E R N A T I O N A L U N I O N O F S T U D E N T S

WHAT IS INTERNATION

International Student Week, 10—17

of Nov. 17th are celebrated.

WHAT IS NOV. 1 7 . T

Nov. 17th is International Students l
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and they themselves sent by the the

During the Second World War, No

tion of fallen colleagues, and for t

fascism was defeated. President Roos

' every year on this day. It was out of

dation of the International Union of
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satisfaction of student needs,

ISD commemoratjon « Belgium



T I O N A L

' W E E K

0 — 17.

ON OF S T U D E N T S

WHAT IS INTERNATIONAL STUDENT W E E K ?

International Student Week, 10—17th Nov., is the week in which the traditions

of Nov. 17th are celebrated.

WHAT IS NOV. 17. 7

Nov. 17th is international Students Day. It was on Nov. 17,1939, that the Czech

medical student, Jan Opletal, was murdered by the Nazis in Prague. When

uudents demonstrated against this outrage, many of their leaders were shot

and they themselves sent by the thousand to Nazi concentration camps.

During the Second World War, Nov. 17 became the occasion for commemora-

tion of fallen colleagues, and for the taking of new pledges to carry on titt

fascism was defeated. President Roosevelt broadcast to the students of the

every year on this day, It was out of this tradition that, after the war, the foun-

dation of the International Union of Students was laid, and Nov. 17 came to be

the day on which students all over the world demonstrated their wilf to safe-

guard peace, fight for national independence, a democratie education and the

satisfaction of student needs.

ISD commemoration - Belgium

Ma» Meeting for ISD - USSR.

NOV. 17, 1949 W I L L BE THE TENTH A N N I V E R S A R Y

OF I N T E R N A T I O N A L STUDENTS' D A Y .

Ten years of International Students' Day

1939 - Jan Opletal murdered, thousands of students taken to Nazi concentra-

tion camps.

i1941^>November 17th was first observed as International Students Day (ISD)

•~^f-_ )>Y students throughout the anti-fascist world. In beseiged Tobruk,

in the U.S.S.R., in Edinburgh and in Delhi.

1942 - Large meetings in London, New York, Moscow and other countries.

1943 - Internationaf Students Day already a tradition. Many meetings and

messages from alüed statesmen. A radio link-up between Britain, China,

U.S.S.R. and U.S.A.

1944 - Students rejoice at the liberation of many universities — Paris, Kiev,

Athens, Warsaw — and pledge themselves to finish the fight against

fascism before I.S.D, 1945.

1945 - Foundations laid for future co-operation to ensure peace, the impossi-

bility of fascist resurgence, and democratie education. Students from

50 countries meet in Prague to set up the Preparatory Commitee to

found the International Union of Students,



1946 - ïyx million Students in 43 countries celebrate foundation of IUS.

1947 - For the flrst time, ISD celebrated as part of International Student

Week. Celebrated with relief drives in 16 countries for the students

of coloniaf countries, for those fighting for national independence and

for the victims of fascist regimes. Relief drives make possible the

building of I.U.S. sanatorium.

1948 - International Students Week most successfuj cefebration ever organised

by I.U.S. Students, at the call of the l.U.S., demonstrate for peace,

collect relief, and demand armament reduction, control of atomic

energy by the United Nations.

This year - 1949 - students will preserve the traditions of Nov. 17

in International Student Week, Nov. 10—17.

Students will demonstrate their will to fight for peace, against fascism

in Spain, Greece, against nazi. resurge nee in Germany. They will demand

an end to the colonial wars in Burma, Malaya, tndonesia, Viet Nam,

They will protest the terror against students in India,

look Exhibition for ISD - Italy.

ISD demonstration -G. Britain.

S T U D E N T S W I L L U N l T E T H R O U G H THE I. U. S.

IN THE FIGHT FOR P E A C E , NAT IONAL I N D E P E N -

D E N C E A N D D E M O C R A T I C E D U C A T I O N .

Internationa! Student Week, 1949, comes after the great World Congress of

/enders of Peace in which the I.U.S. participated on behalf of the demo-

cratie students of the world.

Linked with the fight for peace, answering the call of the Defenders of Peace,

the campaign led by the I.U.S. International Student Week, 1949, calis demo-

cratie students -

• to increase their work in the National Committees of the Defenders of Peace;

• to raise their voices in protest against the increasing militarisation ofUni-

versities, a process that is occuring in certain countries iike the Uriited

"States, and against suppression of academie freedom and persecution ot

democratie professors and students:

• to condemn the use of science f

construction and the benefit of n

• to demand the cessation of all fo

• to demand the cutting of milii

education;

• to demand a democratie educai

creed or political belief;

• to give ali they can for the suc

relief drive;

• to préparé for the Second Worli

D E M O C R A T I C S T U D

H E L P . M A K E I N T E R N

THE MOST S U C C E S S F U

Maïs Meeting - Bulgaria.



ISD demonitration - G. Britain.

* O U G H THE I. U. S.

IATION AL INDEPEN •

DUCATION.

sr the great WorJd Congress of

ticipated on behalf of the demo-

; call of the Defenders of Peace,

udent Week, 1949, calls demo-

ilttees of the Defenders of Peace;

increasing militarrsation of Uni-

•tain countries like the Urfited

lic freedom and persecution of

• to condemn the use of science for war preparation instead of for peaceful

construction and the benefit of mankind;

• to demand the cessation of al! forms of propaganda for war;

• to demand the cutting of military expenditures and larger budgets for

education;

• to demand a democratie education, education for all, regardless of race,

creed or political belief;

• to give afl they can for the success of l.U.S. International Student Week

relief drive;

• to préparé for the Second World Student Congress, 19SO V^/**>

D E M O C R A T I C S T U D E N T S E V E R Y W H E R E C A N

H E L P . M A K E l N T E R N A T l O N A L S T U O E N T W E E K

THE MOST S U C C E S S F U L I.U.S. C E L E B R A T I O N Y E T .

Mass Meeting - Buigaria.

Demonstration - France.

S T U D E N T O R G A N I S A T I O NS

• préparé a fufl programme of actjvity around the I.U.S. theme

and invite colonial students, democratie students of Greece

and Spain, leading intellectuals, members of the National Commit-
—^— — — ̂ ^^ , •̂̂ .••••— •̂ •̂ ••••••̂ ^̂ •̂•~

tees of the Defenders of Peace to participate in this programme;

• publtcise the history of the I.U.S. and its activities among the

students, and start preparations for the Second World] Student

Congress;

• increase your activity for student welfare, for removing, where

they exist, economie barriers to university education; and

present demands to the authorities for better living conditions.



FEDERATIE VAN. VOORUITSTREVENDE SfOT^lHTOÜÏIVJgKBSIGINGEN IN NEERRLAND,
waarbij aangesloten?
Progressieve Democratische Stud<?nt«n Vereniging Delft (PW3V)
Secretariaat s Julianalaan 3

Aan de Delfts© Studenten.

Waarde Collega,

Het was op 17 Hovember 19J9, dus juist 10 jaar geleden, dat de Tsjechische
student JAN OPLETAL tijdens een anti-nationaal-socialistische demonstratie
te Praag door de Duitse SA werd vermoord*Een jaar later richtte President
Reosevelt zich. OJL die dag tot de studenten van de wereld in een rede, die de
studenten opriep zich waakzaam te tonen in de strijd tegen het fascisme, en
nadat ook de Verenigde Staten van Amerika in de oorlog betrokken waren gewor-
den door de onverwachte aanval van Japanse zijde, hield de Amerikaanse Presi-
dent ieder jaar «p 17 November een radiorede tot de studenten &&r gehele wereld.
2!.Q is de viering van de 17e November als Wereldstudentendag ontstaan, en tevóna
groeide uit dé eenheid der stude.n en in hun gezamenlijke strijd tegen het Duitse,.
Italiaanse en Japanse fascisme, een nieuwe internationale studentenorganisatie,
dié in de zomer van 1946 tijdens het eerste Wereldstudentencongres te Praag,
werd geconstitueerd! de INTERNATIONALE STOOKKEEN UNIE (lUS), en die thans na
drie jaar reeds 5.500,000 leden telt, verdeeld over 54 vertegenwoordigde landen,
Nederland, in 1946 te Praag vertegenwoordigd door de Nederlandse Studenten Raad,
was toentertijd het enige land dat weigerde de constitutie van de IÜS te aan-
vaarden. Deze constitutie verklaarde het als de plicht van iedere student zich
geheel te geven voor de verbetering van het onderwijs, de bevordering van het
wetenschappelijk onderzoek, de uitwisseling van wetenschappelijke en organisa-
torische ervaringen, als positieve bijdragen tot de noodzakelijke strijd voor
vrede en democratie. Ook weigerde de NSR zich bij do IÜS aan te sluiten onder het
motto, dat de student zich "niet met politiek heeft te bemoeien"»
Thans, na de jongste C-ounoil-meeting der IUS te Sofia (September 1949) is einde-
lijk ook Nederland als lid van de IU-S in de internationale studentenwereld ver-
tegenwoordigd, en wel door middel van de Federatie van Vooruitstrevende Studen-
tenverenigingen in Nederland en de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd
(M.O. en VHO. -scholieren) . Tezamen met de studentenorganisaties der gehele wereld
organiseren zij dit jaar in Nederland de door de IÜS geproclameerde Internatio-
nale Studentenweek (^ jfc^t 17 November).
In het kader van deze( .NTERNATIOÏJALE S'WDÜFCBFWEEK organi ert de Progressieve
Democratische Student4 .vereniging Delft (PDSV) op W o e/fc s d a g 16 November
a.8. een grote openbare bijeenkomst in BÖ®?L CENÏTRAAL op de Wijnhaven,
Aanvang 7. 30 uur. ', ,

,
Sprekers? Noël EBKALS( permanent gedelegeerde bij de IUS^ vor Australië.
_ Thomas LORIfoCZ, permanent gedelegeerde bij de IT7S voor Hongarije

Wim KLINKENBERG, afgevaardigde der FVSVN op de lUS-Council-meeting
(Amsterdam) te Sofia, die speciaal op de daar aangenomen houding

der NSR-gedelegeerde zal ingaan,
Tevens zal een Indonesisch cultureel programma worden gegeven.
Gelegenheid tot discussie.
Daar een zeer grote belangstelling voor deze avond zal bestaan, waarop voor de
eerste keer in Nederland de stem van de IÜS zal worden gehoord, raden wij TJ aan,
vroegtijdig aanwezig te zijn, teneinde teleurstelling te voorkomen. Op de avond
zal voor het Relief-werk van de IÜS worden gecollecteerd,

Het Bestuur der PDSV.



v 
**

v
T*

*4
& of

f
*•

•
l?

-

;-
8

<*>
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MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE Z A K E N

•S-GRAVENHAGE, d« 17 October l» 49

Directie Juridische en Administratieve Zaken.

G E H E I M .

Bijlagen

./.

.////.

62"

i.

5

Ik 1

G. S.

U I T T R E K S E L
Ifii f 013 9£L
Ag.no • 72058
Voer : QD 959

M« wordt wnckc Mi ét iMfctltaf nu
<to» bril» 4>ft*k**l(f, nummer

••

ie b de eer- U hiernevens ter ke

IIWIWKM^ «

Vol/;no,

2 0 OCT.

ACD/ ^ j
milüliyiiLh

I949<

UsiP
HS lg'af

schrift te doen toekomen een brief dd. 29 September j.l.
Ko. 1255/203 van de Tijdelijk Zaakgelastigde te Sofia,
alsmede de vier bijlagen, betreffende de aldaar gehouden
conferentie van de Internationale Studenten Unie.

A A. Harmsen is vermoedelijk hevrouw Annie Harmsen-
y*van der Lugt, Ie Atjehstraat 41 h, Amsterdam, die een der
leidsters was van de iJederlanders, die deelnamen aan het
Jeugdfestival te Boedapest in Augustus 1949.

'| i'/illem Gerard KLinkenberg, studerende aan de politiek-
sociale faculteit te Amsterdam, trad seer op de voorgrond
bij de actie voor een etudentensi-aking en de "Vrij Aaie
Week" in Maart van dit Jaar.

De vertegenwoordigers van Indonesië waren vermoedelijk
flsiISlJQJ}̂ , sinds Augustus 1947 in Praag, die aldaar vestigde

oorlichtingskantoor van de Republik Indonesia" en.Tiet "
<\IRaden MUHAKD geb. 2 April 1924 te Semarang,
aanvaSKelijk student in ae chemie te Delft (lialinobeurs),
die 6 Kei 1949 te Praag aankwam.

Copie van de brief van genoemde Zaakgelastigde en
ven de tekst vati de toespraak van ICLinkenberg is tevens
aangeboden aan mijn Ambtgenoten van Overzeese Gebiedsdelen
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. \e zal ik van U, na gemaakt gebruik, het boekje

"Indonesia fights" terugontyangenf ten einde het aan mijn
Ambtgenoot van Overzeese ü-ebaedsaélen ter ineage te kunnen
geven.

Indien b^ijlagen dezes U aanleiding geven tot opmer-
kingen, zal ik het op prijs stellen deze te mogen vernemen.

DE MIHISTBR VAI.' BUITENLANDSE ZAKEN,
Voor de Minister,

Aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken,
Af d. Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68,
's-GRAVKNHAGE.



Afschrift gezonden aan Hr.Ms. Gezant te Belgrado.
./ • •' . i .-

. . Sofia, 29 S«pt«*«r 194».
Wo. 1299/20?.

V ft tkïftótj VftLT JT .

Ik tob «« MP TTmr *XMU«*tl« t« b*rt**t«t, tet
19 tot 29 0«?l;wd*r bl«r t*r »t*d« d* ri*rd«
(M0f«x«ittie h««ft plaatagtóm* T«n 8*
TTal», im«r«uttt *• T»rt«g«srooT<Ug»r«

l>» uit *«R groot aantal
wwsn mmr t̂ouMüi al» "«b»«rT»r»éi

1, ?.J»H. SöHHMoKlS, roor d* I*ti«n*le
ï. A.. KMW3BJT, voor d* Orgaalt-fttion of FrogrwMlT*

5. V.' rtlWHIBKSO, TOOT d« T»«l«r»-tion of

^

^

b«ito
«13* «13 ai»t Mknriti «* c«t«l TW «• terte

T) ran
ir«4»rla»»a« org«al«ttLMi wwrw «MA Itd vÉM A»

m TiRrtMni «•* h«t door' 4« atvdwKtMttnmd 1 if l» pn»/»tg||if tint-,
*MK*ld ia d* Mjlo«» -non üww

T'",

D* K»«r amm»ia«r«f dl*
t* <««r«rkr*ldk«B, «•*!«• «ij »,», MWft», *«*

lM, 41* «lt«nrt lljö» gMrlfctMiri «tja,
100 l»*»* t»ll*a. HIJ k* t̂ «JP 4*
lixgirnnnmi, «at

o» - na d« 3tat«itMn>««A «l»
mijn org«ilBfttl« «a» lid t«* t» lat«n «H««MotlT*«r« *M, daar
ftwn w»g«M hjwr fcleia l«4*at*l nl«t
b»t RadvrleiBil** rtod«ert«al4ma fcan



•P

o fy

Ik AM! te emrtting ren Seimeidemi ten HM int «MI eek
«t een andere rete» niet toejuichen, «at pers
betii itaaeue te Heterlante» «tudenten la bet buiten!*»* «m
rol kwam «pelen, Betrokkene ***** namelijk lit das* Inter-
nationale blJeetfltasMt ee» rete uitgesproken, U* l»

<ran »»bowende strekking TWSF h«t
t»

hierop verder
leversm. Het ia
personen kannen overkomen, die op

maken, al ontveins ik
vljM
l]

sijn
hun reob-t konen« Senneiders heeft ia dit

doGïi itoest onderbinden dat sijn
wwlko* waren.

De Indoneaiaahe dele<flrtie heeft, «oala helaas t*
w*a, eek nog een steentje bijgedragen om asa i»
9eterl«nd afbreuk te doen, scala *ege blijken nlt

hlerbljgaande boekje dat «IJ onder de gedelegeerden
den. Pit beekje, getiteld • Indonee-ia fighta for fational
Independenee, t>emoora«r and Eeaee' ie blijkens een
op te laatste blaAsijte in 9,000 exemplaren te ïraag gaftraat
en vas blijkens het veorberieht beatead en te werden '
onder te deelneem-a ran het in Aogoatua gehovden Teatlral
de Internationale Studenten Vnia. Zn het boekje werdt, erenals
Klinkenberg nulke in sijn rede deed, de •Hatta-ttliek" fel

,. Hiertetcen is o.a. Sohneldere ia een kort* rete»
op«ekonen; hij vee« »TOP, dat het «•! Mer aaaaatigend

la, d»t stndenten MI. dergelijke propaganda naken, tetnijl
onder te anspieien of althans net te nedeverking der
vaties la Den Haag een Ronde-Tafel Oowferestie plaaterindt
•et het doel een rredelierende epleeaing voor de betrokken
problemen tot stand te brengen*



Tfcar 4e eerrt Tier jaren beetamnde latenucftiaMl*
TJaie «lob kennelijk «ahae! la oeewmliitiwlt TaarvKtev
rreeg l* wm Setaeider of het geen «ia &M MA atMBM «f
leeirt «**oootlde internationale »1adeateOT*r*aiclaf «f ** Vl*feMK
waarin de belangen 4«r «i^caten ep *»

vinder b*lan^ijt« rol «en
«d*aht, Aoefa UMI ie «t
»rt de laniwi »oht«r ht*

af t*
7o«r bet geral bat nog g*v*nat »«u il jn

Sahneid»™ la te vlnn«n, g««f i!; hi»ro?j««r nog eaif*

tan^Kvn, gelenn te Lem«t«rle«4 SO KMtrt 19(9,
»«»9«0rt $877*79 efgegerea te notterdaa 4.7.19W («uor )|t}

•• Sremnnreg 9) i reTlengfl te Leiden a» 20.%t)4*»
Bi-eeeti'art 5>, Leitan, roor

bij bet «««TVtazdaat van 4

/. f .Ik Toe* hlcrtij nog tvee brlerwi bertaed TWW Wl«
/ bei>9v 41e bij *lt ^evantaoh&p vez-den besergd, d»*h

•taasde wNledeliax «urn »ija hotel tot diacwr niet
baalt . 'M» brief ia affcawrtig raa ^llaiesberg,
te Tl«srtiB<«Bt 4e. andere <nn Rflejm 9ti»hel»«yer
nspoerar, Don* n. 12 i» Hongarije. Vermoedelijk

\* ia taeterejei.

Tollodl«;heHeluilT« vege ifc nog vwnMlden^ 4e,t
Oongre* ook aen delegatie vs» ;ee^elATie«ae •tttfÉRte» MM
fcoBM. Tolgene de Bnlgexre* aateriteiten «otrfen dj ki«p ft «ju»
«mnda te«en de *ae«oor«tti»obe' lande» bebbea qeemll én
la T»rtiB«lng »i,1n getreden aet «adwra Til iu eiiliimi<iiT

bekend «l jn aan en «e«antraleerd verden «oor 4e
«atortteitwi: Dattr Blijkbaar bon iarelrriewi niet
orde «m , «ijn de leden der delegatie veer prevpt maar
t eroKgee t itord *

De



HAT'POKt Ho. 5

QUA3KXBHB SJöalMI AHHUBU* DU COHSBIL

UK ^'UWIUB UreBKJtATÏCHiAM DBS KTUDUWW.

fati*.. BuXgan*. M

L*s «'todlants jMroMsslstM «n Holland* ten* la
luit* pour la palx, l'indlpsndaae* aatlonala «t
1*1 eoMl«nMsnt déaoormtlqu».

• Ch*r* eaaatwd** «t aal*,

Vour M«n oosvrsndrs la uituatlon ds la «alma* st te»
mtaU*otu*l* d'im p«r* 11 ast tonjours nsoAsaalv* d* pnradrs d*abord
•n ooBSldaration !•• ooadltions 4eonoalquM «t palttlauM daas

11 Yit. Hou» Mriona par «Mpl* ineapaUaa te
la tres aanval** sltaatlon te la •eicnaa «n Holland* «l
cnnmitMia»» PM la politici» dteMtvMM du «wramMMBt
& la tol* «n Indontei» et don* notr» Mmi si now a* oMMdjuloM fmm
la nmao* q '̂axavo* l*liip«riaim» awrioaln oaototm notr* ladlpaateBO*
aatlonal* •* aotr* vtandard te vl« a la f»l» a»t*ri*l «n Mral.

«sas terotisnous a* sarton* espablM d* déoowrrlr la vol* MS r
poreouri* vmn un aclUmr aronlr si noos B>*aal9*laBS a n»ad astv*
sool*t4. ia pulsssnas fonteBsntal* d* aotv* •<iwri>a*rit te la
rteid* dans la Juat*sM d* nos late* saa4*s sur 1'aaalyw
dm f alt* | nou* tevens *xpo»*r OM fslts UK JMBM *t ** \H\jjtvu éVt

'aaalys*
aond* *atï*r. Grttao a e*tt* afthod* *ol*ntlflflti* BOB
eoabattn* d* la taoon la plus effiomo* poor lr*v*alr te la
tr*valll*UM «t te la J*UB*M* Atodlant* aais BOOS oantrlhnon* amsl
au déVsloMssaat d* la «ol*no* «11* stae. KB tsnt on'é^aAlant»

MIX» OTMBiaés dans 1'UIB partlelpant i «on aotlOBs
terons d«ajontr«r ausal elalvsa*»} QOS yossihl*
«nl r*lls la taons attx fkits. Offst pourquol en as ssnrait éwnllr
tms s4pavatlon «ntr* IM «ttidiani* «t la ooUtlqus. Toos IM ntmn*»
«ui a IMntériour <m a l'sctsViMr te 1'uS teaaralsnt «SM yoUtlra*
apolltiqu» soatlwmwt sa &it l* amte réaetlenutl** *t Ijiplrlallst*.
OM fovoM wwOwit suptelisr IM «ra|gkM te •'ïdwowsr te dJMuvrlr la
véïittf sur isur «IséVsM* eonditlMÜ d* vis. vfcltéi md. n* s'sratta
MS tennt la port* du oapjtsHsai «t te l'iajéVÏali.SMi» Bals trom*
M slgitficatlon dam la lutt* psur Is sMlaUcs*.

Il a'y a done PM d'attttate apoUUatt* dans la vis. i'sctlan
anMl blon yam l'liwction a

fmr sxsmls «tand
BM U l*a «hit SB

maat lattns te l'UDl

'y a done PM d'attttate apoUUatt* dans la vis.
l'liwction acit sar i* dsWlopyiMnt te la aae

xsmls «tand Is Gaassil tes Jtudlaats »«^*t»*iiiiii
dMand* qus l'UIB snlT* HM 14«M sMlitl«asr MBM U l*
1946 «t ootttlnu* te l» fair» M M vspondant £»• maat latt
•t M n'ftatrt PM r*pr*s«nt4 1*1. U* réolaM «Mlsw shi
n'sxlsts «M t w* irttltote s
naira, *t l* Coas*li~tes ê*ö

w a n d j a dtelatwtal la g a r » öoïaiiïalisi* sa
IM l̂ pérlallstM snfrlmins aréjarsat HM nonvsl
•t oal «At bMsm te dlrisar la ^éuitwM pour anonapUr Uwa tesMlns.

plu* avant !• eoBportMaat te «M Mi>«l**nt 4*adtants
apoUtJUiiMst il* out orflsnlstf sn 1948 «TM l'appul du
IwllsBdals o* qu'lls appallsnt l'aotlrlt^ d'sBtr'alte
indontelsnBM, c««*t-*-<itr« pour la sol-dls*Bt oalvsmté' «tfdsrala



-a -

d'IndgnMla iaaaüréa at «ontrol** par laa hoULandal» qui »«t m
alaaant da la politia.ua iaparialiate hoUandaiM. >.'Univar*ita*
Hpublioaln* aat -mî *«™« a l'lowrt da oatte aotirit* d'entr'aldo.
Bat-*a ik MM attitude non polltlauet Man aur qua noni aaoi IM teit
paa aana aurprvndr* poiaqu* aanlaaaat 1* daa ftudtanta tea nalYwalta»
at W daa alftvaa tea «ooit» eecondairaa aont d'origine auvriar.
Vataae a'aat paa «n droit «ft Un davolv pow taua, aaaa» an l'Ualan

•*- *t Ca daWoratiiS populair*»i l'ttute aat la *
da oeux qui ont d* l'argent. ?antent tea eieolM la bearfaeiaia
aapitaliata te Hollaade a yria aoin te aaa pvapraa intavita afin te
poaraulvr* l'exploltation iooiMMiqua, politlque et oultorella tea
aaMee aoua la saaotM tea aai«4iaant .,. - libartéa olviauM te la
dfaoOTati* at te la politique da l'apalitiaaa partlouli*r*a«irt teania
qua la aooialiaaa a apporM i daa «antainM da aillion» d'hMaa* aur
te UrgM itaadUM du «loto la lieiratian de Mtta axploitatian at te
eet aaalamga. qua pmfnaÉtftiM atteadr* d'autr* dtinfttitutiona tallM
que la Conaeil daa ituduww hollandaia et l'or«niaation aoaplataaamt
antiaêaaoratigue «t te oe fait nan reprlaantatif ooapo«4 te «aaMIka
eoaytaa on "ohaiai1 d'una aaniar* antidtaooratiqu* - que pouralt-«n'
attaadra ai M n'eat qu'ila aciaaant dana l'intlrdt daa iapariaiiatM
at tea réWtiaiBMlna. Jaaaia l'UIB ne d«vra «oaaidérar oe» taarioiana
daa elaaaaa d4oad«nta» oom* laa vrala repraaantanta da la Jeueaaaa
atudianta te Hollanda Man que nou» ayona daelar4 oidaaatta qua la
plu» «raad* partia te la jaunaaaa nollandaiaa appartenait wat <ilaaaaa
privilaeiaea* Boua terona prendre an oonaideraticB l'attitude te
«roupea te plu» eo plu» largaa d'atudianta daa wivaraitaa hollendataaa
at daa aealaa aaaondmiraa ai noua voulone luttar avao IM ttualejrta
da touta» laa «artiaa du aonde pour tme paix duraale, l'lndipendaitoa
natioaale et un anaai«pveaant déaooratique. Hou», ftu&iattta graaraaata-'
tea d* Holland* an ta&t qua aUtoritf d* la Jeuneaae etudlante te
notre pagr» aaaaaa eejMnoaat lea vraia repriMatwtta te la jatawoaa
hallaBdalaa oar noua jpprlaaBtana l** aaasaa qui daairaat a'lnatruire
et mener une aailleicre vie et luttent pmir cette nouvelle vie
eat «<Ja oelle da aaa aaaamtea at aai» te la grande Unlon Sm .
daa dlaocratiea populaire» av*e l»w eatnonaiiuaaa aaeiiflau* et
o 'aat pour aatta «J.* qua nou», 4aniaa proeraaaiataa daa aan aaiBita-
liataa nou» coa*atton». Noua r¥pf»antona l'«r«nir et non Ie pgaW.
C'aat pourouoi BOUÜ» rajraaentant l'eraaniaatioo daa atadicnta
oro«r*»»iatea at te la radaratian daa oraaniaatiaaa {raaxaMlctM dM
atudianta te Hallante teaandimn notra affillation k Ï'UXB an öront
international pour la paix, la llbarté et la daaworatia.

Hou» eoajranana parfaitwaerrt qui noua davona fair* devant
ea Conaail qui «tatuara aur natra daaand* d'affiliation un rapport
eur la* aotiTlta* te notr* organiaation pendant laa damiaraa anna*»
oar naa aetaa aanla pauvent noua donner l* droit de rwjoiadra voa
ran«a puiaaanta.

Le» aotivl-Ua da la Jeun«»o» *t daa ét»&i«nta prograaaiataa
nollandaia a'exeroent dana IM eiroonatanoaa politlquea «uivanteai

1* I« guarr* oolanialiata contra l* peupla indanaaitoa.
2. la aarohaliaation te notra paya et aa oonaaquaae* anr la

plan ailitair*» l'adhaalon au paeta Atlantiqua.

Bapuia la proolaaation te la re'publiqae indanaaiaaaq,
l'iaperialiaae hollandai» aaaarait te ratrouwr aa aal '
foradtealaa raaaureaa naturel» de oe grand archipel. IM aooiaaK
dlaoerate» oallaberont etroiteaant avao la oapitaliaae eolonial a

laa trewpaa britanlqua* at laa araaa aaai,jn>1i>aa o»rt fait
paaaitla l'enrol en Xndanaait l» 150.000 aaldata hoXlandale doat tea
•UUara aent aorte w ««•» daa deux caapaen*» «llitaire». ..



J»a ailliara d* faaaMMi rft d'anfaata indonaaiannaa ont ft** t u**, daa
villae*" brulaa et aaa%oljdata «t d«* prlaonlara torture*. l* paupla
d'Xndanaal* at la jaunaaM de Holland* palmt uu tribut aanglant
aux intartta daa pollticiena d* «all Straat qul out anaal achata la
cliqtw bourgoia imiooéalan de Katta et Sucarnc, laa pouaaant a fair*
d'laportantaa conoaaalnna et & aaaaainar praaqua tooa laa dlriAaant*
d* la Répttbllqua «t du front populaire. C* «ont las j*unaa «t IM
ftudianta pro^raaaiataa qul atroitaaent solidair*» da laurs eaaanradaa
indonaaiana ont organlao' da viAourauaaa proteatationa contra catta
politlqu* iaparialiate. Hal̂ crtf da violontee reaetlona daa autorltla
»i muiren hollandala^ ila ont diatriburf daa tracta «t fait da
l 'art tut ion & l 'interieur ooem» a l'wttariaur da l'ana»«t 11 an «at
raaulté* d'anr*» da recentaa atatla-iqua* du gouramaaant ^ua 1W ont
rafoM d 'aller an Indoniela, Un de» aoatirae du Conit< Kxaoutlf da
1'üPSY Oarrit v«n £raa a t̂é coodaana' & troig ana da priaon pour
avoir partlolptf a catta aotlon an a«a« tenpa que pluai*ur» aaabraa
dirî aanta da l'organiaatlon holiandaiaa d«a j«uitaa travaillaora
(AAJV). Ia aactieo d'Aaatardaa du FP3ü « < ^arielaa* a partlelp^ a la
«rara da jrotaataUon daa 4tudiant« indon^slwna «n favriar 194<f oontrt
l'agraaalon holiandaiaa dana laur paya at a raoaulli da» tonde pnar
laa oaaaradaa Indoniaiana qul tmt rafuaé* da psurauivra leura é*töda«
an HolJanda at qui pour la plujwrt 4tu31ant aaintanant dana laa
unlvaraltaa d'Jfuropa orlantala «raoo & l'aida da l'JIB at daa
gmnrernawnta daa déamoratiaa populatraa.

Da plua an plus la jvunaaaa at la paupla hollandaia conaanoa
a, ooaprandra la ralation qui axiata «ntra laur» Monralaaa coaditiona
da v ie, la dagfnereaanea phyaiqua e* norala «« notra jaunaaaa
ailitariaa», at la politiqua inparialiata da déVaatAtion du gouvarna»
awnt hollandaia. 7)*a taxtilas, la viande, la charbon, la rl» »t»t
tonjours Itroltaawnt ratiotinc'a et oeoi plua da clug ana apraa la
<marra; Xn Hoogria, an Ruaanle at «alntanaDt an BuXgaria noua aa««*ooe

en un rapaa rationa da viande d'ioia aaaaine an Hollande. La ralaan da !
catta dlffaranoa aat clairai eaa aajra déaiocratlquaa na dapenaaat P
790.000.OOu da lava bulgaraa par jour dane una «uan* oolonlallata,
coaaa la fait la Holland*. Caa pejra na aont paa obli«Aa par laa
iaaarlaliataa nngln «larfrlralrix da poura-uivra UB* polltl̂ ua da
praparatioa & la guarra, gul «n Holland» provoque la ruin*
d* BOB ao«noHla.

l* réponaa "*at qu'entre autra* la* axportationa hollaadalaaa aant
toabtfaa a, 40JJ daa iBportationa, qua l* «uilder va «tra davainj an
•ta* taapa qua la livr* atarlinc *.tig1aia»t pandant qua laa prut
•airtent taujoura at qua laa aalair** aont bloqnffat W» lea 100.000
nlifaaiiiia at laa 190.00Oaa4dKta qul aont an Indonaaia (pour l'alma?
proónain on a'attand a 90.000 oMa»>ura aupplAtantairaa) aont on daa
rtfaultata laa plm trlataa da la politlqu* iaipariallata daa Stata
ttala* ?ttr auita da oatta aaaw polltiqua laa axportationa hollandaia
da flnilta et da leeuw vare l*All*»aana d* l'waat ont <t4 ai'rat<aa
an réanltat da qooi 150.000 kl. da Cndta at 10.OOO da laxunaa aant
ddtruita quotid£*naaa»nt. Il n'aat paa aurpranant qtte l
travaillaura Aa Hallaada luttant vigour*uo*aant contra
continu dea oonditiott» da via an erganlaant daa

Maia laa rfaultata dfaaatraux d* oatt* altoatlon dana laa
dooalnaa da l'anaalaMamnt aont partiouUarMNnt aanalblaa 4 la
Jaunaaaa atodlauaa. Pré» d« 4«t d* noa dcpanaaa aant daatlniaa è
la guarra et «wc ppiparatlfli d* quarra, taadla qua 6% oont attribuaa
aux aarvloea d 'ana*i«öa*ant. Il an naaulta un* xrand* pfaurla da
prcffaaaaura at daa elaaaaa aurpaupUaa. Kn partlouliarloa anfanta
da la caaipa«n* na raooivant pour alnai dira auran* inatruction. Cala
va ai loin qu* IM ewnUtaa da •Maclna daa univaraitaa hollaadaiaaa
ont toutaa envoyiun praaaant appal au MÏnlatra raaponaabl* o*
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allaa d&slaralaat qua l'lnBtrqefjfetia •éMloaia aou«ralt aaVtauaaaant
du iwno.ua da loa*ix at da labwftülxaa at daamodalant daa

Catta appal fut «ridaawmt rapria par naa
a daa Jtudlanta. »ftta da cai *

d'brdra «arrlftra laflual I'JJÏS?

appal da
praj*aaalata

«jLfftaratrta «w
«ta dlrlc< par
•ovoqul par la i
It4 poaitiv* v

i or
lm larga raponaa

'appartlaimeiit paa aa
i

at l'UIB prouva qua la i
altuatifln ajciatanta paut frtr* trana:

vara naa buta OOMMM.
/' Daa fr4paratif« da guanv ianadiata «t «ne jprepagaoda Militair*

aoat\l MViaa dans notr* para» II y a qual̂ uaa Nola la pahlloatlan
par la fiimaanflnnt an chef da l'amé* hollMdalaa d'ona lattr* aaertta

laa xaaponaablaa d* «roupaa d'avMé* a provoqua* um «randa
n darta »ot« panala. Uana oafta lattre la eoMaandant an etoaf
• 41» l 'on nMana* laa afdelara at laa aoXdata parlairta la

at U daaaraiaU qua eatta anqu»ta aolt aan^a da talla £Mon o>'«lla
aiaaiwiuw par MM aaaurta aar laa languaa «tran«are8 an jftijtal.

t apaqoa la oontla«afrt annual daa raoruaa ftrt au«eaant« da dlJt-
at da grandaa uaioa a<taitnr«tqu»B furart tranaforaéa aa Indttatrla

Bana la doaalna da la propaganda la gouvarnaaant a Introduit daaa
laa «aalaa aaaondalvaa daa ttonnranoaa aur daa aujata allltalraa
iaitaa par daa afttoiara da l'fgrvéa qul appalOant daa tfUvaa è
rajaindra volantiriaant la eorpa daa offlalara pour altfar 4 "jraaagvar
la elvlllaatloe «oeldantala* da "aa daatnaotlon par la barbaria rttaaa

l'OMY a fcaafdiataBan* aria l'ltiltlatlira d'una lar«a
OMiUM Hlla vropaxaoda «rtrimwrt dancarauaa at wO«r4 ia

«rand
tairaa

da polloa autoor daa éWlaa at qualquaa arraatatlona w
i d'IÜvaa aart raAtaf d'aaalatar i oaa oooféranoaa obll«a-

(traoa & oatta naaaagna caammh da auoeta oatt* nouvotl
a *t4 auprlal*. La

oatta
a oatta aetled at

da auooaa
grand apptsl acooroV

'aotraa anticnaaa par noa organlaationa da j
,tra qua una «rand* partia da la Jcunaaaa hollandj . _
' ' '' aaltlé avao la jauaaaaa at laa pauplaa SoriéHiouaa atpalx at daaa l'aaltlé arao ]

laa daWoratlaa po}mlalraa.

aaa pro«raaalataa
aiaa vaut vivra an

Dana la doaalna idtaloglqu* la faaoiaatlon d* l'anaaljgnaaant
hollaadala a'aat anaal fait aantlr. Sn 1946 & Aaatardaai un prol«aa*ur
d* la faeult4 daa aolanoaa polltlauaa a *Hff ramroy* par aulta d« aaa
eovnetlaoa poiitiqoaa *t raaplana par on luiMan gul n'avalt papïaHa'
anparavant adaia & la faoult4 garoaqua Indaalrabl*. Un vl«ovr*aaa
aetlon d* protaatatlon Art UMMdlataaant antraprlaa par laa a*abraa
da la aaatlon d'taatardaa YTSO.

Laa 4tudlauta at la jawiaaaa pro^aaalataa ont auaal prla una
part aotlTa a la aanlfaatatlaa da prataatatlon eontr* tata axpoaltlon
faaeiata «rac^M & Matardaa at l la Hay* at eantra la projaotlott da
flla atafrioaln da praMpöda antlaovKtlqua 'ia rldaan da f ar-. A
oatt* oaoaalon la polio* bttllandalaa a Mantril w» flaana faacleta
blaaaant ylualaur* Mnlfaatanta dont qaal̂ uaa una aont raataa invalldaa
& via. ftaoanMBtt tma oaaadaaloB apaolal* a «'t* laatltné* par notra
janmaaa pra«raaai«te Itudlant paur dAaaaauar l» propaganda da «aam
at laa ••naagaaa IdAolaglguaa at aur laa «alta daaa laa lirraa
d'aHt^aa yar axawpl* laaXlvraa faaolata* introduit» aoua l'oocupatlaa
•11 ••»*!• at l'«naal«n*aant rfafltloftnalra nnneamant IMaloa Saviatltwa
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qul prlaant* laa eitoyana da m para oaaaw OM ttma prlaitlfa.
protaatatlona aont anoaoaea contra IM autaura aoooapa«n4aa da falta
at daa atatlstlfjuM.

Sa oatta face» flw *wg ffra"1a°fi""* •*»«»»«II«B« & éolairar la
•---••—-?'—^-— -- ---" 'lala pour una nouvalla oiTlll-

aation ou l* Yla aara haurauM peur toua. SM fllaa» daa oonnratMaa
dM expaaitiona at daa publicattona aur laa dUUaraata aapacta de
•tta lutta ant daj4 reapli at raapliaaant laur

au dlbut da la aaaaina dM ItudiantadajlMè un oon*r>a df li> MliT
aara tanu apielalaaant pour la jaSBa|IjrTtaU*ni« at
organiW par un eaaitl da la palx dana laqual noa organiaation» aant», coté* d«4*"«-"î a tt ja p»-«r«««^ga da dlffaranta

. _* M A J • -._ 'i ™_3^ J ^J " - - ^ JPl' -•l-^- *^_ % f̂ ^ .̂̂ .̂ .**oowrlotloaa p»n«qw» aVÜSlgiauBM. Moua profitona da l'ocoaaloa
pour T«ua invltar cavdla,la«ant a aaroyar un vapraaantant a «a oon«ra»
anr laooal da noaramu drtaila aarout pabllia la aaaaina procbaiaa
pandani oatt* aaaalon du conaail.

Cbara oaaaradaa at «•!•,
KOMO aapaVana avoir r<uaai k voua aontrar qua la jaunaaaa

prograaairta 4a Hellamda A* dolt pas, «tra ooofcmdua ni arae laa
raaréaaotanta «w Canaall daa 4tudl«ta hollandaia ni arac la politlqua
du «iniivai naaant hollandaia. Houa n'avona pu voua dotmar qu'un taraf
aparfu da aatra artion an faranr da la davoovatia, da la patx at
d'im aranlr aatllaw. Noua roua daaandona da noua aldar dana netra
Itrtta qul fait aartla da la wtra. M«ua d^alrona exprlMar aotra totala

ittf araa la paupla at la Jauaaaaa haroiqua d1Xndanaaia qul
eoetra la ana annaal hallaadmia at ataarleatn d'xm paupla

apria da paix. Maoa daVirona propoaar una oooparatien pina itvotta
antra laa atadianta pro0raaalataa daa paya da l 'Vaat afin da Anfavoar
notra latta eoaanna oaatra lea guarraa colonialiataa at aooardar aotra

arlt^ plalna V. antilra a, aoa oaaaradaa at aala daa pagra enria4a.
fout raMfreiona da tout coaur noa canaradaa at aaia daa diacarallM
populalxaa da OMna at d'Unlon Sovuti^ua pour laa axaaplaa aaonlflaMa
fu'ila noua oat «ontraa pendant la faatival aotWiial at la Caaor4a
aoMdlal da la Jaanaaaa at da nouvawu pendant da oatta riualoa te
aanaail da 1'UZB. Voa réallaationa oaaaradaa, noua aontrant la ottaain
da aauvaUaa aetlYltaaa at da nourallaa althodaa pour la paix at la
daaooratian da 1'anaalgnaMant. '

Voua rapraaantona daux arcaniaationa plutftt jaunaa qui oharohant
anoora la »ay»n la plna «ffioaoa da ooordonar la lutta da la. Jaunaaaa !
«tudiaata pracraaaiata daa «oalaa aaataadalraa at dM uniYaraitéa ooaaa
una partia du firaat aandlal paur la palx, indapandanoa aatianala at
an anaalgnaaatit daa»oi'ati%aa. Haua raaaraiona la coait* da oa Coaaail
da l'UIB da aaaa avoir daöaa l'oaaaaloo da parlar lol pour la praaiita
fala au naai dM «tudiaata praaxaaalataa da Hollaada.

Viva l'unit< Intanurtlanala da la jaunaaaa travaiHauaa at daa
a'tudianta l

Vl-va la jauwaaa
Virant la ÏWD at 1*UZ»
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,Voor ÖD 9.59- Naam
IENYEHEHI GINGEN.,

Origineel in <D 1136 Naam OB&USX8AXIK. PRQSRESSIETTE

Volgnr Ag.nr. ...71943 Aard van het stuk -bijlage V«rsl.V«Fgrkad«rl»-

d«n CPSJop 15-10-49 Mz-
t* Amsterdam

ID Amsterdam Datum ..

Hit de bg.bijlage i
CPSJ als Lid van de IÜS aanvaard!
In Sofia heeft vorige week een voor de CPSJ belangrijke gebeur-
tenis plaats gevonden. Op 24 September werd de OPSJ aangenomen
als lid van de Internationale Unie van Studenten, de 108. Dat
betekent, dat we nu tezamen met meer dan 3.500.000 studerende
jongeren uit 54 verschillende landen voor de verwezelijking van
de leuzen der IÜS zullen opkomen : "Voor een duurzame vrede,
nationale onafhankelijkheid van alle volkeren, democratisering
van het onderwijs!" Hom Madden, de secretaris van de IÜS, zond
ons onmiddellijk daarna de volgende begroeting s
**We congratulate the Federation of Progressive Student ünions
and the Organisation of Progressive Studyiag Youth of Holland
on becoffling members of the IÜS. Oor Oouncil was very happy to
be able to admit to memberschip two democratie student organisafr-
tions from your country. ïhis membership of the ï*PSU and CPSJ
in the IUS will give u s the first real basio for OUT work among
Dutoh democratie students. We are confirmt that by a consistent
fight for peaoe, culture and progress in the ranks of the IUS
and by hè lp ing to build the international brotherhood of all
democratie students, both organisations will grow rapidly in
members4hip and aotivity. Ihe IUS will do all that it oan Aa.
to support and help in this work. We oall upon the 9PSU and
the OPSJ to inorease their cooperation in working for the IUS
so that their united efforts may achieVe bigger results.

lom Madden.

Wat ons antwoord is?
Wij beloven een waardig lid der IUS te zullen zijn!

ffRUitgetrokken door ™~

Op aanwijzing van B. .XXI... d

Afd./Sectie A.CP-4b Datum ....9-2-5.Q..

5071 - '48
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PROGRESSIEF DEMOCRATISGBE
STUDENTEN VERENIGING DELFT.

Ter gelegenheid van de Internationale Stu-
dentendag op 17 Nov. belegt de P.D.S.V. een
openbare vergadering.

Sprekers zijn: Noel Ebbals (Australië) en
Thomas Lorincz (Hongarije), vertegenwoordi-
gers van LU^

• ToegariEeÏÏJKvoor alle ingeschrevenen.
Woensdag 16 Nov. 7.30 ü. in Hotel Cen-

traal, Wijonaven.
J, F. HONDIUS, Secr.
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Proereaalftf-DaaöcratlBche Studenten Varnnlging 7>lft.
$Acr' y«*'«^»n/j* i ƒ.

Aan s

Zijne ~:xc«llenti<- ,U- ; rinist«r-rr«sident

J)elft,19 Jan.1949,

Ondf l rpe teJce rKlRn^ lcc l f ïn vnn h«t hns tuar van dft Profressiftf-
Democratische Studenten ^(-r^nl^ir i f te ^«lft ,h«hhon de oer
J hierbij «en resolutie t<r kennisneming t^ doen tTckoiapn
welke op de openbare verffcder inp vrm 19 Januari 1949 werd
aeunpenomen.
Se n eopie van u tf'kst o.«5-r"r r^-^tyti* w-*r:i tae<re3orr^-p?r.

?Iet de verschuldigde earbied,

aecretpris



jöndergete kenden .studenten van de ïeohuisohe aogeBchool te
jB»ift. in vergadering bijeen onder ausploiê'n van da
•tfrogresaiaf i^emooratisone .--tudentanvaraniging -Je l f t, op 19
J&noari 1949, keurt n de bezetting van Indonee 14'. walk» werd
voltooid met d« militaire uctie van 10 December 1948. ten
tfnen male af.
i*ij zijn van oorap.olj. dat het ^olk vön Indoneeiè, nooh öat
van liederland met da door Nederland gevolgde gedragelijn zijn
gebaat en dat vrlondaohappeliJke verhoudingen tuereen baide vol-
ken erdoor onmogelijk wordan gemaakt*
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Verslag van de op WoerisjMg-ïg Januari 1949

in een der zalen van Hotel Central te Delft,gehouden

openbare vergadering van Progressief Democratische

Studenten Vereniging te Delft.

Sprekers : ',*] tot nog toe onbekende voorzitter-

v/Alex Veldhof,geboren te Rotterdam,25 Decem-

ber 1923,student,wonende lindelaan 131 te

Rijswijk (ZH),

De Indonesiër Darsono of Tarsono,

AanwewH^f 28 personen waaronder 5 Indonesische Stu-

denten.

Zaalcapaciteit: 30 personen.

Te omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter

de vergadering en sprak een .woord van welkom tot de
l

aanwezigen en speciaal tot de spreker van hedenavond.

Hij deelde mede,dat Veldhof de spreker zou inleiden

en gaf direct het woord over aan Veldhof. ;

Veldhof begon daarna met tevertellen,dat Darsono reeds

in 1918 om politieke redenen uit Indië was verwijderd

dat hij toen naar Rusland is gegaan en aldaar gedurende

jaren in Moskou verbleef en na het Communisme de rag

te hebben toegekeerd naar Berlijn was gegaan en van-

waar hij later naar ïïederland was gekomen.

Hij verzocht de clementie van de aanwezigen om indien

de spreker zich soms niet aüxpt verstaanbaar kon

uitdrukken,in aanmerking te willen nemen,dat hij de

derlandse taal niet geheel beheerste.

Hij gaf daarna het woord aan Tarsono,die een rede zou

houden over het onderwerp " Het huidige Nederlands-

Ind°nesische conflict en zijn perspectieven"
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jDarsono,die zittende zijn op papier gestelde rede voor-

las begon met te vertellen over de toestand in Indonesië.

iHij belichtte daarbij alleen de sociale en economische

toestand en liet zich niet uit over de politieke toe-

stand .Hij betreurde het dat de Nederlandse xvegering

tot:, actie was overgegaan en verweet de Partij van de

Arbeid vooral,daaraan te hebben megg«Bferkt .Hij was zeer

gematigd in zijn oordeel en'noemde vrijwel geen namen

van regeringspersonen.Hij verweet de Nederlandse commu-

nisten,dat zij Moeso haddan aangemoedigd bij zijn "putsch

in Madioen.De " Waarheid" vooral zei Jïarsono ,had hierin

veel kwaad berokkend.Hij ontzegde Moeso het recht om in

te grijpen in het bestuur van Nederlands Indie.

Deze Moeso kende volgens_hem dte toestanden in Indonesië

giet meer,omdat hij reeds vanaf 1926 buiten iHdonési'é

verblijf had gehouden,en altijd in Rusland had vertoefd

Kort geleden was hij plotseling uit Kusland in Indonesië

komen opdagen,klaarblijkelijk met het vooropgezette

doel wanorde in Indonesië te brengen.

Hij eindigde zijn rede met de hoop uit te spreken,dat

het ondanks alles toch nog zou gelukken beide partijen

tot overeenstemming te brengen waardoor de opbouw van

Indonesië mogelijk zou zijn ure t behulp van de Nederlan-

ders,die het goed meenden met de jonge Republiek.

Hierna kondigde de voorzitter een korte pauze aaJb en

deed voorlezing van een resolutie,welke zou worden ver-

zonden aan de Minister President en de voorzitter van

de 2e Kamer.

'-Cegen de redactie van de resolutie hadden diverse aan-

wezigen bezwaren.^en voerde namelijk aan dat in de re-

solutie niet duidelijk naar voren kwam,dat de openbare
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vergadering uit ging van de Progressieve Democratische

Studenten Vereniging maar dat de indruk zou kunnen wor-

den gewekt,dat de vergadering uitging van de üelftse

Studenten,hetgeen men onjuist achtte.

"ka de pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen van

vragen.Nagenoeg de meeste aanwezigen hadden wat te vra-

gen aanuarsono.Twee onbekend gebleven studenteir vielen

rsono aan over het feit,dat hij de C.P.N, beschuldig-

de van animering inzake de opstand in Madioen/Zij deden

zich daarbij kennen als trouwe volgelingen van de C.P.N.

Uit de aanwezigen kwam ook. naar voren;

Arie van der KNAAP,
* — NI 1 1 «i i "]

geboren te Rockanje,3 April 1925., student, wonende £oen-

derstraat 34 te Delft,die op scherpe wijze het optreden

van de Nederlandse ri-egering inzake de Indonesische kwes-

tie hekelde.Hij haalde ook het feit aan,dat 3 NedErlandse

soldaten die niet mee hadden willen helpen een kampong

uit te branden,door Nederlandse rechters veroordeeld

waren.

Hij trok een vergelijking inzake deze jongens en die

van Rauter.ïïij besprak ook de houding van de Veiligheids-

raad inzake het Indonesische conflict.

Al de personen die wat te vragen hadden,teregen een ant-

woord van"^arsono,die wanneer het vragen betroffen over

de toestand heden ten dage in Indonesië,steeds hetzelfde

antwoord gaf,namelijk " Dat weet ik niet",ik ben er ook

niet mee bekend hoe het op het ogenblik is".

Ie omstreeks 23*20 uur sloot de voorzitter de vergaderin,

De resolutie hield in dat de vergadering haar afkeuring

uitsprak over de actie van de Nederlandse XLegering
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in Indonesië en werd ondertekend door 18 a 20 personen.
r

Aan de bestuustafel had ook olaats genomen,
+]

Albert Willem de La COURT, J

geboren te Soerabaya, l Juni 1925>student,wonende

Julianaikaan 3 "te Delft. Hij vervulde de functie van se- /

Het geheel had een ordelijk verloop.

Einde,

Aan het Hoofd van de

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

t e 's-G H A V E M H A G E .
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Internationale studieconfe-
rentie te Bentveld

Van 15—23 dezer ongaiüseert de
Democratisch-Sociale Studentemvereni-
gtojï „Politeia" een internationale,
studieconferentie van soeialistiscihe stu-
denten in het Woodlbrookerehuis te
Bentveld. Het thema van deze confe-
rentie ia: ,JDe doeleinden van bet demo-
cratisch socialisme" — tot de inleiders
behoort o.a. Mic(hae.},.jrflj?|, bi

iteur van de (.Tribune", en"
Frièdiffij9Sï.';ieictor aan de Lond
df'Economica, die zai spreken over de;
profaleitnèii v&n het Verre Oosten. Oofe
zullen bekende Nederlandse apreteera
het woord voeren.



UITTREKSEL

Voor ...QD....95.9....'. Naam

Origineel in ..PIL.8B.68 Naam .A...T......P.OHAN

Volg nr Ag, nr '..... Aard van het stuk tf.er.slag....ge.apr.ek-„me-t-X '

.' Afz Datum .,25,.9,.148--

X heeft te Pa rijs het -congres van de International Union
of Students (I.U.S.) bijgewoond als gedelegeerd© van de Repu-
bliek Indonesia met GO GIEN TJWAN, wonende Valeriusstsaat 130
te Amsterdam. Go is lid van de Perhimpoenan Indonesia en kan
volgens X ook aangemerkt worden als communist. Mede waren daar
aanwezig NOËGROHO, student te JÊnsterdam en DJOEHANA, student in
Nederland!, thans te Parivjs vertoevende in de ,staf vaa Palar,
die de Republiek Indonesia vertegenwoordigt bij de te Pa rijs
vergaderende "Verenigde isiaties". (X noemde Noegroho de verbin-
dingsofficier tussen Soetan Sjahrir en Dr. Soebandrla, leider van
de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Londen).
Verder wapen op het I.U.S.-Congres te Parijs aanwezig de Neder-
landers .
SMIT MARCUS en •' -
Verder. en esn aantal Chinezen, die in 2 groepen waren
verdeeld, de aa nhangers van de Huo Min Ting en de tegenstanders
(communisten).
Op het congres,-waarvan door de I.U.S. een verslag in boekvorm
zal worden samengesteld, heeft het eomm. deel de leiding weten
te behouden. Er zijn echter volgens X geen nieuwe gezichtspunten
geopend. De oude slogans werden weer gehoord.

Uitgetrokken door....EP ' ^ - . • • • • • Afd./Sectie ..AC.D..../PA Datum \:..3.Ü.B...49.

A.L. 17249-'47



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 3996-'48.

Uw brief:

Onderwerp: MQESTAFA e.a.

Amsterdam, 26 Juli 1948.

Bijlagen: geen.

GEHEIM

/
Vernomen werd, dat sedert begin Februari 1948 als lid

•ho-b ris stndfintfimrerfinie-ine: "Pericles" alhier, zi.in toeee—tot de studentenvereniging
treden:

Pericles", alhier, zijn toege-

A;*

L1

/ ) MQESTAFA Tengkoe, geboren te Prapat, 5 Mei 1920, die, komen-
de van Batavia, zich op 24 October 1948 te Amsterdam, P.C.
Hooftstraat 152 bv. vestigde.

GO gien Tswan, geboren te Malang, 22 September 1920, gehuwd
met EHO Hong Giem, geboren te Ambon, 5 Mei'1921, die, komen-
de vanHSatavia, zich op 2 December 1947 te Amsterdam, Va-
leriusstraat 130 bv. vestigde.

Mede werd vernomen, dat sedert kort zitting heeft als
assessor (commissarin) in het bestuur van de studentenver-
eniging "Politeia" afdeling Amsterdam:

l ONG Hwie Djan, geboren te Blitar, 5 Juli 1922, die, komen-
de van Batavia, zich op 9 April 1946 te Amsterdam, Marnix-
straat 290 vestigde.

Op 26 Mei 1948 werd als assessor (commissaris) in het
bestuur van de faculteitsvereniging der Politieke en Soci-
ale Wetenschappen der Gemeente Universiteit, alhierj gekozen:

fOBIJ Hong Lee, geboren te Soekaboemi, 3 Maart 1924, die,
komend e van Bandoeng, zich op 13 November 1946 te Amsterdam
vestigde, doch op 8 Maart 1948 is vetrokken naar de gemeen-
te Haarlemmerïiede, Kanaalweg 6.

Aan

Verzonden aan: Hoofd G.V.D. 's-Hage,

Gezien:
DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE

Namens deze
De Commissaris van politie

0.2,

1000-4-48



Inlichtingendienst
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE

UTÜfHT UTRECHT, den Q J u

£r...l/2Nr 420*48 P.V.S.V. ,
Bijlagen:

GEHEIM

19 48

Beticht op schrijven No.

Onderwerp:

Vo!9n,.

'> 10 JUN11948

ACD/

Hierbij doe ik U toekomen een af-
schrift van een pamflet van de Federatie van
Vooruitstrevende Studentenverenigingen (P.V.S.V.) ,
bevattende mededelingen omtrent te houden kampen
in verschillende landen in Oost-Europa.

Hoofdcommissaris van Politie,

vW-. van Eijk-)-

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's G- r a v e n h a e.

"V
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Federatie van vooruitstrevende Studentenverenigingen
Secretariaat i Muiderstraat 15
A m s ü e r d a m - c -

31/5/48

Waarde Vrienden,
s

De Wereldfederatie v.Democratische Jeugd organiseert
wederom een aantal reconstructiekampen in Yoegoslavi'é,Pol en, Tsjecho--
slovakije en Bulgarij e..De bedoeling is,dat men gemeenschappelijk in
groepen dus,deelneemt aan de bouw der verschillende projecten»

van het A.N.J.V. gaan een aantal werk-
&a^wf^\&^^w^K'&^^ws^^ffix>iysr "-* ,

brigaden naar Yoegoslavie.de p'reciezte plaats is nog niet bekend.
De reis geschiedt per boot»duur ong.2^- week,terwijl ongeveer 1 maand
gewerkt wordt,reis terug ook per boot.Kosten totaal KL. 25.-+ reis
woonplaats naar Rotterdam af Antwerpen en omgekeerd.

Voor een pas moet je zelf zorgen,voor visa zorgt het j
1.N.J.V..De datum van vertrek staat nog niet vast,daar deze afhanke-
lijk is van de aanwezigheid van een boot.Bericht van vertrek krijg je
in elk geval op tijd.
Hoewel dit organisatorisch en financieel de prettigste manier van
reizen en verkeer is.is het principieel even goed mogelijk op andere
wijze te reiaen,hoewel zich daarbij enkele moeilijkheden voordoen.
De kosten bedragen dan o.a.£.10.— per speciale trein (retour t j e) van
Parijs-Yoegoslavi'é + reis Nederland naar Parijs en terug.Voor visa
moet j e dan zelf zorgen.Vertrek 17 Juli a. s.
Opgaven moeten onmiddellijk aan mij worden doorgegeven,daar de W.Jf.D.J,
voor 15/6 bericht moet hebben.Betaling in £ stuit misèchien op moei-
lijkheden, gezien de noodzakelijheid van toestemming der autoriteiten.
Die teoet dan ook onmiddellijk worden aangevraagd als j e op deze in
wilt gaan.

Natuurlijk kom je alleen in aanmerking wanneer je
jsond bent! !
"GrezTen.de technische en financi'éle kant,die het deelnemen aan een
A.N.J.V.-brigade biedt, lijkt, het me wel het best e, dat liefhebbers
zich bij deze brigade aansluiten.
Mochten hiertegen bezwaren bestaan,dan zullen we proberen, een afzonder-
lijke groep te vormen. '
Hoe dan ook,we zullen samen ons best doen,aen en ander zo goed mogelijk
te laten verlopen.

Schrijf dus onmiddellijk terug en stuur—als je met
het A.N.J.V.gaat-tegelijkertijd een postwissel van F1.25.- naar mi j ,
Muiderstraat 15 v,Amsterdam,C.

Met hartelijke groet,
namens de P.V.S.V.
Mart Smits.



Inlichtingendienst
HOOFOCOMMISSARIAAT

\N POLITIE
'' UTRECHT

GEHEIM.

UTRECHT, den21 Januari

Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

Volg»».

31.JAN. 1948

Onderwerp:

BUREAU B

Hierbij doe ik U toekomen een rapport
over een ledenvergadering van de Utrechtse
Socialistische Studentenvereniging "Synthesis"
gehouden op 26 Januari 1948.

Be Hoofdcommissaris vsn politie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javaparaat 68,
*a G r a v e n h a g e ,



Inlichtingendienst GEHEIM.
Utrecht.

C/14 No. 78'48

H a p p p r t, _.

Van betrouwbare zijde werd medegedeeld:

Op Maandag 26 Januari 1948 werd ten huize van Jonkvr, EVA EII-
SAHBTH VAN SUCHTELEN, geb. te Amsterdam 16-1-1924, aan de Oude-
gracht No. 20lbis te Utrecht een ledenvergadering gehouden van
de Utrechtse Socialistische Studentenvereniging "Synthesis".

Medegedeeld werd, dat op de schriftelijke rondvraag betreffende
eventuele liquidatie van de vereniging (Zie schrijven van de I.D.
JJtrecht A/14 No. 1145'47, dd. 19-12-47) 10 antwoorden waren bin-
nengekomen, waarvan 8 vóór de liquidatie en 2 tegen.
Bijgevolg werd "Synthesis" voor opgeheven verklaard en men

kwam tot de conclusie, dat de politieke belangstelling van de
Utrechtse student "practisch nihil" te noemen is en dat de ver-
eniging met haar doelstelling te hoog gegrepen heeft.

Men wil "Synthesis" echter niet haar natuurlijke dood laten
sterven en heeft besloten haar nog een kans van voortbestaan te

feven in de vorm van een "Dispuutgezelsohap SynthesisX". Op
eze manier wil men trachten een soort van links kader te vormen

een kern dus, die wél voorbereid na verloop van tijd met de vor-
ming van een nieuwe linkse studentenvereniging voor de dag kan
komen.

Men heeft tevens besloten de officiële banden met de Federatie
van linkse studentenverenigingen te verbreken o.a. om zo doende
van de moeilijk te brengen financiële verplichtingen af te zijn.

Officieus wil men echter contact met dit lichaam behouden om
na verloop van tijd gemakkelijker te kunnen overgaan tot het op-
richten ener nieuwe vereniging.

Intussen wil men "Politieia" (Amsterdam/Delft) de vraag voor-
leggen of deze het willen proberen in Utrecht een afdeling op te
richten.

Utrecht 27 Januari 948



^ll?Trilr .^tlne^tlngendienst.

* tö§ÓFDfcoMMISSARIAAT
,; VAN POLITIE

UTRECHT

z>.G.U.Nr 105 3'47.
Bijlagen:

Bericht op schrijven No.

ZEER G3HEIM

UTRECHT, den

BUR5W B

Vol?

: Federatie van Voorui ts t revende Studentenver-
enigingen.

lvr

Hierbi j doe ik U toekomen een verslag van
een vergadering van de Federatie van Vooruits tre-
vende Studentenverenigingen, gehouden op Zondag
2 November te Amsterdam, naar de inhoud waarvan
ik U moge 'verwijzen.

De Hoofd-Commissaris var, Poliitie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale- Veiligheidsdienst,
Javastrsat 68,
's-G H A V BJ^H A £ E .

n i*"v '"-j j,
,.„ i W v .; rt4*̂ ''i



,/- -. -chtingendienst
L ^ •— Ut richt. -

C/14-1033'47.

Verslag van een vergadering van de federat ie van Vooruitstre-
vende Studentenverenigingen, gehouden op Zondag 2 November 1947 te
Amsterdam, ten huize van W.ïL3IN3JiöIi!E, Boelof Hartstrsat 52-11, des
namiddags orn 2 uur . -

l Aanwezig waren:
* V/ . HÏ; INBLÏ : 1KE , student te Amsterdam, lid van "Pericles", R.Hartstraat;
m 52-rII te Arasterdem, . '
™ A . VELDHOF, student te Delft, lid van de "Progressief Democrati-

sche Studentenvereniging" te Delft, wonende Lindel.aan
131 te Rijswijk ( Z . H . ) .

JACÜBU8 STOLK, geb. te. Gouda 17-6-1926, lid van de Utrecht-
f >se Socialistische Studentenvereniging "Synthe sis",

wonende van Heutszstraat 21 te Utrecht .
Me j . KBCKAïïICUS, studente te Amste rdam, lid van "Per iele s", wonende

• J .M.Coensnstraat 35-11 Amsterdam.
MAARÏJK SMIT, student te Amsterdam, lid van "Pericles!1, adres onbe-

- kend,

ü-J- §
.-, m

; l ••

~v'. P.Stolk gaf een verslag ,van de werkzaamheden te Utrecht. Vol-
- ,; gens Stolk K Vin er ongeveer 40 leden (Syrithfflis), maar als er een ver-

--Ï >• gadering gehouden werd, kwamen, er slechts 6-12 man.
x r
-^ Heinemeier stelde voor om "Synthesis"- e < - n fusie te laten aan-

<•} .^-.,'. gaan met Prometheus (verenging van jiihilisten). Stolk had hierover
"̂  't: zelf reeds nagedacht en was er in p'rincipe wei voor, maar is bang

> . .-•;. dat Promethjus dat niet -.vil, omdat er dan verschillende leden van
- i ' - > de Partij van de Vrijheid, die lid zijn van Prometheus, deze vereni-
~-^' J ging zullen verlaten "als die rode boel" e-r bij komt. Allen waren ;

*7 >;:v- echter bang dat, wanneer Synthesis in Utrecht verdwijnt , er een .
v- "x-pcliteiE-j-Efcleling zei kernen. Politeia treedt niet naar buiten' $f*f '•
^ ^ -; op, in tegenstelling met Synthesis. Amsterdam stelde voor, dat
^ ' 'T'Synthesis een soort van infiltratie zou uitvoeren in Prometheus, i'
^ --i r door individueel lid te worden van deze vereniging. Stolk wilde •"
^^Y o echter eerst nog proberen dit jaar propaganda te maken voor Syn-

• ^ j thesis, do«r middel vsn het neerleggen van pamfletten op het
^ Utrechtse Univérsiteitshuis en door een stukje te schrijven in het i

Utrechtse Studentenblad "Sol Justitias". Onder de mensen die niet
op de vergadering komen van Synthesis is o.s. de rector van Unltas,
die l id ' ia. va a Synthesis. Deze werkt echter wel in de zin van Syn-
thesis. in zijn vereniging.

A.V3LDHOP gaf. vervolgens een verslag van Delft. P.D.S-.V. telt
ook ongeveer 40 leden en verkeer t ongeveer in dezelfde toestand als
Synthesis, Ook «deze afdeling wil-len ze een fusie laten aangaan met
een andere studentenvereniging en wel met "St, Jansbüu.g". een vereni-
ging die slechts enkele weken geleden is opgericht, St. Jansbmiag is ' '
een studentenhuis, zoiets als het Univérsi tei tshuis- te Utrecht en ,
is op het ogenblik nog louter een gezelligheidsvereniging zonder i
enige doelstelling. A.Veldhof 'denkt er nu over, om enige leden van |
de P .D.S .V. die ook lid zijn van St.Jansbrug • ao op , te warmen, dat ze ;
St. Jansbrug omvormen, aodat deze geschikt wordt om de P.-J.S.V. in
zich op te nemen, A.Veldhof .is een stille-fanaticus.

Een verslag' van Amster 'dam werd niet gegeven, maar men krijgt
de indruk dat Pericles een nogal bloeiend bestaan heeft. Pericles
telt ongeveer 120 leden, • '•

Maarten Smit is een communist. - - , l

Naar aanleiding, van de vraag of de stuaenten eventueel mee. ;

zouden gaan met een staking van de arbeiders bij verder schrijdend
voedsel tekort,' deelde me'ri mede, dat meri eigenlijk te weinig leden
had om een actie te kunnen voeren.. Smit deelde nog mede, dat men

' bij de arbeiders toch wel bij stakingen een eenheid;, ziet» Smit
ove-r de pers. Hij vindt ,het zo verwonderlyk, dat

&tt£
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Volgens Hem geeft toch 2 .K .de : Paus self toestemming aan priesters
In dat land:om lid, of sympathiserend lid te zijn van de Communisti-
sche -Partij ." Er werd geem commentaar' op geleverd. . .

De Federatie wilde een anti-cholera-actie gaan houden in de
vorm van een collecte- .of medicamenten-inzameling. Het heeft zich
daartoe gewend tot 'de Studentenraad te Amsterdam, die echter hierop
nog g'een antwoord heeft gegeven. Deze zou zich wel in verbinding
stellen met het Sode Kruis. Den en ander heeft tot doel een verbroe-
dering ,te bewerkstell igen.met de Egyptische studenten, (Noot I .D.:
met de linkse e lementen) .

Toelichting bij de pamfletten:
Deze werden verstrekt door Heineriieier.

* De pamfle t ten zijn verstrekt door de I . Y . S . , dit is de Interna-
tional Yputh Service, die in Praag zetelt. Deze I.Y.S. moet niet
verward worden met de I.S.S., de International Student Service, die
te G-enève zetelt. Men krijgt sterk de indruk dat de.ze actie van de
I.Y.S. dient om verwarring te st ichten, daar de I.S.S en de I .Y.S,
in doorsnee door de studenten v/el door elkaar gehaald" zal worden,
Het ligt in de bedoeling om op 10- 17 November 1947 een collecte,
te houden in de Universitei tsgebouwen ten bate van de I.Y.S. Men
wil voorstellen dat de Hoogleraren vijf minuten van hun colleges af
nemen om de collecte aan te bevelen.

De .s tudentenraden zullen worden verzocht om hun medewerking
te verlenen aan deze actie, die geheel uit Praag afkomstig is en
niets te maken heeft met de bekende I .B.S. Het ingezamelde geld
komt geheel ten bate van de I .Y.S,

De Federatie heeft het plan om op 1?. December ;we-er samen te.
komen bij Me j. Mechanicus, J .M.Coerienstraat 35-11 'te Amsterdam, ' s*id
dags om H uur, teneinde de afloop van de collecte te bespreken en
na te gaan, welke fou ten hierbij zijn gemaakt. '

Utrecht , 3 November 194-7*
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„PERICLES" Dem. Stud. Org.

Hierbij hebben wij de eer U mede te delen,
dat het bestuur van de D.S.O. „Periclea zich
voor het komend jaar als volgt heeft samen-
gesteld:

W. F, Heinemeyer, praeses;
Mej. K. Mechanfcus, ab-actis I;
K. Pondman, quaestor;
B. Drost, vice-praeses;
A. A. de Jonge, ab-actis II;
Mej. A. Schotte, assessor;
H. Smits, assessor.

Het ab-actiaat is gevestigd J. H. Coenenstraat
35*, telef. 25790.

v.

PEES
194*7* courantenJoiipsel

*ff f s '» van <3-(&'lf'/
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Vori ae ütrösfttsö A>o!taHatischü Studenten Vereniging
«Sy n thesis"

Ar't,» ' tv PO yeran4.gj.ng' Is gevestigd te ütröoht en- draagt da naua»
"Syu thesis % Het doei vttfc de vereniging is neergelegd iu do
Degin salv erk iari o g «

•̂
Art, 2^ DO vereniging kent:

a gewone leden;
D buitengewone leden;
o donateurs,

Ad 2a# Gewoon iia kunnen worden zij oio studeren aan ae Kijks—
universiteit te utrecht en de Beginselverklaring der vereni-
ging kun toen onderschrijven,
Ad 3b» Vo.>r het buitengewo-wï iiduiaat schap kotuen in aanmerking
aaoenten en academisch géw :>rBideo — buit,en 2 a. v diende — die
aan de Utrechtse universiteit verbjüQen aijn eu de beginsel-
verklaring kunnen onaersohrijven*
Ad 2c^ Donateur «ijn $ij uie met een jaarlijkse bijdrage van "•.
tenminete het bedrag aer vastgestelae contributie ae vereni-
ging steunen, en niet in aanmerking kjuien- v.jor lid oi bulteu-r

lid*

Rechten dar gewone leden
a t;>eg<*ng tot alle uitingen aer vereniging;
D reoht van Initiütiet' en aebat; •
e> stemrecht;
u aktief eu pcisaief kiesrecht;
6 recht van introductie,;

Rechten oer buitengewone leaeo zijn:
^ toegang tot alle uitingen aer vereniging;
b recht van debat;
c recht van

Hechten van donateurs:
u toegang tot alle uitingen aer vereniging.

Art, 4» Luaeti on buitengewone leaen zijn verplicht zich te
houaen aan Jkj statu ton en regietuenten jer vereniging >
aan ae genoden besluiten van bestuur en algemene le.tenverg
aering,

Art, 5, Men verliest zij n jJ.a/üuatschap2
als ge*oon Iia «loor a het beëindigen Van ae studie;

b opzegging;
c royetuerit;
•a overlijden.

als buitengenroon Iia ooor a opzegging;
D royement;

als aoriii,t.au r 4o<OT a oplegging; \>



5* PO ge^LueiijJke miaoeloa v uu ae vereniging bestaan uit:
& jaarlijkse aontributie aer .keuen, buitengewone leuen

en donateurs, vastgesteiü. op ae Algemene Verg&'.ïeritigi,
b sühenkingen*
c toevallige Daten,

Art* 7» Het, bestuur bestaat uit 5 ot' 7 leaan, gekomen uoor en
uit Uö gewone led^n^ teijae van verkieaiug, af t re-ia g, taak en
v«3rvUOiiig der fuuktiea wordea geregeld bij huishoudelijk ïegle-
ment.

8* De oigt&ieüa ledenver^adariag wordt
a tönudnstö Wee keer per jaar uVüarvuo een keer ia

Septöinbor oia het verönigiiigsjjaar te sluiten;
b op een met redenen omkleed schriftelijk verzoek

Van tenminste tien loden.

Art* 9» In 6ev uilen waarin statuten e*i ïöèleaeiiten niet voorzien
Deslist het bestuur, behoudens ver«intwoorain^, aan de eerstvol—

ledenvergadering.

Art» 10» kiijsitsiflj&en of uitbr«idiri^en der statuten geiden
sleoht»a na bekraohti^inè door de ledenvergadering, wet raeer—
dierheid van ten minste 2/5 der tjöldi^ uitgebrachte stemmen»

Art* 11̂  Voorstellen tot wijziging van <ie statuten aioeten
tenminste een »üok van te voren in extenso aan de leden worden
bekend
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BEGINSELVERKLARING

De ütreoht-stf Socialistische Stuaenteu i/erenlging
•"tSy.rtthe8iq" bsoogt oe beatuuering v au politieke en
socl^e vraagstukken in het licht van het socialisme,
<ioor ciicldsl van openbare lezingen, onderlinge disputen
en andere daartoe dienstige middelen^
De vereniging heeft hst sooialisiue OÏB basis gekozen,
omdat voor een vruchtbare discussie een zekere gerueen—
schappelijk hei d van b^isis vereist is^ terwijl er touh
oen voldoende diversiteit v<in meningea bestaat, die een
dieper indringen in de besproKeu &atürie noodaokölijk
m üükt,. De term socialisme dient dan ook in $ zijn
ruimste betekenis te «orden gezien * —•••- . - .
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F. V. S. V.
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jcretariaat van de P,V.S.V. :
!j. L.A.Sevenhuysen,
3eethovenstraat 67 B, -
i M -S T B E D A M . fe-
RL Joon NO. y<"725.

E_Jg_. H. K O H T O V B H Z I C H T van de voorgeschiedenis van de federa-
tie.

Wil .men enl^zins een overzicht hebben van wat aan de totstandkoming van
de F.V.S.-V. voorafgegaan is, dat dient men terug te gaan tot Januari van
het vorig jaar, toen het derde lid -fean de huidige federatie, de TJtrecht-
sche Socialisten Studentenvereniging "Synthesis" opgericht werd.
Als ik hier spreek van het derrie lid van de Federatie is dat omdat de
twee andere leden, de Öemocratische Studenten Organisatie "Pericles" te
Amsterdam en de Progressief Democratische Studenten Vereniging "Delft"
te Delft reeds bestonden, z$ het dan in andere vormen.
In Amsterdam was het de Studenten Vereniging Roji d.e Vrije Katheder (S.V,.V.K)
een vooruitstrevende democratische vereniging, voortgekomen uit kringen,
die tijdens de oorlog medewerkten aan het blad "De Vrije Katheder". Ook in
Utrecht besto'nden er plannen tot oprichting van een S.V.V.K.. Daar er ech-
ter eveneens plannen voor de oprichting van een Politeia afdeling waren
is door een coördinatie van al deze plannen bovengenoemde "Synthesis11 te
voorschijn gekomen.
In Delft tenslotte is de P.D.S.V. ontstaan uit een omzetting van het neu-
trale Politiek Wetenschappelijk Dispuut, welk dispuut reeds een emotionele
vormingstijd achter zich had. Dit dispuut telde leden van allerlei politie-
ke kleur, van.de Partij v.d. Vrijheid tot C.P.N,. Toen bleek dat bijna alle
leden van het P.W.D,•vooruitstrevend georiënteerd waren en het nu eenmaal
weinig zin heeft, met een gezelschap dat voor 85$ uit links georienteerder
bestaat, een neutraal dispuut in stand te houden, werd dit dispuut in
November omgezet in de P.D.S.V. fDelft".
Aangemoedigd door de resultaten van het samengaan van Vrije Katheder en
politeia-groepen in Utrecht besloot men op voorstel van Synthesis een in-
teracademiaal socialistisch studentencongres te houden, om te onderzoeken,
of het mogelijk was te komen tot de oprichting van één landelijke studenten-
vereniging, die een samensmelting zou zijn van Synthesis, S .V.V.K. , P.W.D.
en Politeia. Dit had plaats op 23 Maart 1946 in de Dietsche Taveerne te
Utrecht. Aanwezig waren; Synthesis,S.V.V.K., de Politeia-afdelingen uit
Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Wageningen en het P .W.D. ,
Het hoofddoel van de conferentie: eenheid, kon niet bereikt worden. Poli-
teia bleef staan op handhaving van het woord Socialisme in naam en begin-

selverklaring
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selverklaring. Synthesis was hier eveneens voor maar bereid van deze
eis af te zien als dit een fusie van de vier verenigingen kon bewerk-
stelligen. De woordvoerster van Synthesis, Evajrf van Suchtelen, moti-
veerde dit standpunt met de bewering dat er vele studenten zullen zijn,
die zich wel democratisch maar niet socialistisch willen noemen, en hun
krachten willen geven om het vergaande conservatisme én gebrek aan maat-
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de studentenwereld helpen be-
strijden. Voor de democratisering van het onderwijs moeten zich alle pro-
gressieve krachten aaneensluiten.
Ook door Ji.V.V.K. werd het socialisme een te beperkte basis gevonden en
wexd een samenbundeling van alle progressieve krachten bepleit*
Naam voor de nieuwe vereniging: Studentenvereniging voor Actieve demo-
cratie.
Daar het Delftse P.W.D. openstond voor alle studenten'met politieke be-
langstelling en dit dispuut geen bepaald standpunt innam, kon het,slechts
dan een fusie aangaan als de nieuwe landelijke vereniging op een e'ven
brede basis stond als P.W.D..
Het enige resultaat dat tenslotte op deze conferentie nog bereikt werd,
was de samenstelling van een fcampcommiseie, die de voorbereidingen
moest t reffen voor een gezamenlijk zomerkamp, (Dit zomerkamp heeft inder-
daad te Blaricum plaats gevonden).
Ook een later gedaan voorstel van het P.W.D.-lid ïe Kronnie, om te komen
tot een fusie tussen Synthesis, S.V.V.K. en P,W.D, bjleek niet voor uit-
voering vatbaar.
De .situatie wijzigde zich echter aanmerkelijk ten gunste van het federa-
tieve verband, toen eind 1946 het P.W.D. in Delft omgezet werd in de
Progressief Democratische Studenten Vereniging, zodat nogmaals een po-
ging tot toenadering ondernomen-werd& Hiertoe kwamen in jjajauari van dit
jaar te Amsterdam bijeen: Aas_Su-iamafi;/ ƒ jaar te Amsterdam bijeen: Aas_Su-iamafi; P. Sixma^en Sh~il'e \Stger (namens
Pericles), Sonja Voorhoeve^ Eva van Suchtelen^ H. van Wieringeir en J.

/r/^van der Tak (namens Synthesis)^é^*^G^tam .(namens P.D.S.V. "Delft").
De volgende beginselverklaring we r cK opge~sljc e lap"**™

"Het doel der Federatie bestaat ten eerste in het onderhouden van
het contact tussen de aangesloten verenigingen. Dit kan b.v, ge-
schieden door het organiseren van gemeenschappelijke bijeenkomsten
(die uiteraard een aloriënterend karakter zullen dragen), door het
uitwisselen van sprekers en ideeën enz., door het organiseren van
buitenlandse reizen (in dit verband wordt ge-dacht inliet algemeea
aan contact met buitenlandse studentenverenigingen op analoge *
grondslag en in 't bijzonder aan uitwisseling). Een nevendoel kan
gelegen zijn in het actie voeren voor een bepaald standpunt inzake
voor de studentenwereld belangrijke en in politieke en sociale,
kwesties van algemene aard, indien alle aangesloten verenigingen
hieraan hun goedkeuring hechten". .

Tot de federatie kunnen, met toestemming van het federatie-bestuur, toe-
treden alle gelijkgerichte studentenverenigingen in Nederland, die even-
als de oprolihters van mening zijn dat de student zich meer dan tot dus-
verre dient""te bezinnen op problemen van politieke, sociale en culturele
aard. Na deze voorbereidingen werd tenslotte op 8 Maart top een vergade-
ring van afgevaardigden van de drie 'verenigingen de F.V.S.V. opgericht.
De statuten werden vastgelegd, (zie elders in dit blad).

Een Andere beslissing die genomen werd was het uitgeven van een gemeenschap-
pelijk federatie-orgaan, waarvan hier het eerste nummer verschijnt. Voor-
lopig zal het nog geen vaste verschijnings-periode hebben, maar slechts
dan uitkomen wanneer daaraan behoefte bestaat* Veel meer dan een medede-
lingenblad zal het voorlopig ook niet zijn. Niet dat er nie.ts valt te
doen wat betreft de bewerking van de mentaliteit ££n d« Nederlandse,

Studenten



studenten! Een groot deel van hen propageert de afzondering van het stu-
dentenleven opdat dit zijn eigen stijl kan behouden, zonder in te zien, dat
dit funest is voor'onze samaleving. De student moet voorkomen in het Ne-
derlandse volk staan, wil hij niet als hij later afgestudeerd is, volkomen
vreemd tegenover dit volk komen te staan en dikwijls nog behept met een
meerderwaarddgheids-complex. Deze verkeerde, typisch Nederlandse s.tuden-
tenmentaliteit (studentikoos is het geliefde woord,) treedt telkens weer
aan het licht, vooral als Nederlandse studenten zich in het buitenland
bevinden, waarbij een normale houding van de buitenlandse studenten dik-
wijls onmiddellijk als stijlloos gekwalificeerd wordt. De gemiddelde Neder-
landse student, met al zijn schoonklinkende, maar dikwijls zo inhoudsloze
ghrasen over "Stijl en traditie" ontbreekt nog ̂ naar al te zeer het vermo-
gen om gewoonte en dwaze gewoonte te onderscheiden* Kort samengevat:
De gemiddelde student beseft nog niet dat de pruikentijd achter hem ligt.
Maar niet voor niets heeft de Nederlandse studentenwereld de "faam" de
meest conservatieve Nederlandse groepering te zijn l Door de activiteit
van de federatie en zijn leden kan hierin verandering gebracht wordent

A,Veldhof»
-=-=-=-=—=-

De Heer A.G. van der SpeK, voorzitter van de afdeling Delft van de D.S.S."V
"Politeia" geeft in het navolgende artikel een antwoord op de vraag waar-
om ook in Delft een Politeia-afdeling is opgericht.

W A A H O M ook in Delft een Politeia-afdeling?
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie, iets te schrijven over
de redenen, waarom op 28 April j.l, een afdeling Delft van Politeia werd
opgericht.
Daartoe wil ik eerst kort in herinnering brengen hoe zich sinds de bevrij-
ding de situatie t.a.v. de politieke studenten-verenigingen in Delft ont-
wikkeld heeft.
Het doof drie initiatiefnemers in het begin van de cursussen 1945-1946 in
het leven geroepen "Dispuut voor Socialisme en Democratie" beleefde reeda
op zijn oprichtingsvergadering een crisis. Men stelde het zo voor, alsof
dit dispuut voor het volgende dilemna stond: Ofwel zich als afdeling bij
Politeia aan te sluiten, ofwel een volkomen algemeen politiek dispuut te
worden. Mijn voorstel om als middenweg te kiezen: een algemeen Socialisti-
sche studentenvereniging (dus zoals Synthesis te Utrecht is), werd met zee
grote meerderheid verworpen. Tenslotte werd gekozen voor de algemene ver-
eniging en dientengevolge de naam veranderd in Politiek Wetenschappelijk
Dispuut "P.W.D.". Het gehele studiejaar 1945-H6 werd niettemin besteed
aan discussies over wat het P.W.D. nu eigenlijk was: Dit kwam door het
feit, dat ondanks de algemene naam het evenwicht binnen de vereniging
zoek was «n de enkele rechtse leden niet konden verhinderen, dat het ge-
middelde lid zeer links was,
Dit P.W.D. nam, naast Politeia. Synthesis en de toenmalige studentenver-
eniging Rond de Vrije Katheder (S.V.V.K.), deel aan de bekende toenade-
ringsbasprekingen tussen de linkse studentenverenigingen, die op 23 Maart
1946 in "De Dietsche Taveerne" in Utrecht werden gehouden. Hier wreekte
zich het ontbreken van voldoende coördinatie in de initiatie ven-van— direct-
na-de-bevrijding. Wat op enigszins verschillende basis werd opgericht,
bleek reeds zover uiteengedreven, dat fusie of zelfs maar federatieve sa-
menwerking onmogelijk was. Terwijl Politeia het woord socialisme uitdrukke-
lijk wilde handhaven en Synthesis wel mee wilde doen, als ook de twee an-
deren het deden, bleken-zowel de S.T.V.K. (om tactische redenen) als het
P.W,D. (om principiële redenen, wegens zijn algemene instelling) ook sterk
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tegen dit voorstel gekant.
in de aanvang van de cursus 1946-'47 kwam er een einde aan de lijdensweg
van het P.W.D.. Men koos definitief tegen het algemene karakter en vormde
de Progressief Democratische Studentenvereniging "Delft" (P.D.S.V, "Delft"
die zich ook uitdrukkelijk voor een eventueel optreden naar buiten (d.w.z,
"buiten de universitaire wereld) uitspraak.
Daae vereniging lijkt zowel in naam als habitus sterk op de oude S.V.V.K.
Ook deze P.D.S.V. "Delft" kan het echter (helaas) nog steeds niet tot gro-
te bloei brengen. Het feit nu, dat er zonder twijfel vele studenten in
Delft zijn, die niet tot de P.D.S.Y. "Delft" willen toetreden, en die zeker
in een linkse studentenvereniging thuis behoren, deed ons besluiten een af-
deling Delft van Politeia op te richten. Dit niet willen toetreden wordt
misschien verklaard door de meest opvallende verschillende tussen Politeia
en de P.D.S.T. "Delft", t e weten:
a, Politeia treedt persé niet naar buiten op (d .w.z . buiten de universi-
"~ taire wereld). ,
b, Politeia is socialistisch. Het woord progressief heeft een zo grote
~~ betekenisspreiding, dat het inhoudsloos is*
<5. Politeia heeft een zeer hecht landelijk verband, is n.l. een vereniging
~" met afdelingen. De landelijke band, die de P.D.S.V. "Delft" tegenwoor-

dig heeft, is veel minder bevredigend, n.l» federatief en dan met drie
verenigingen, die zeer verschillend van karakter zijn;

Pericles: culturele studenten-organisatie (progressief-democra-
tisch.)

Synthesis: Socialistische Studentenvereniging.
P.D.S.V. "Delft": Progressief-democratische niet culturele vereni-

ging.
Politeia in Delft wil nauw samenwerken met de P.D.S.V» "Delft" en heeft
hiermee reeds een begin gemaakt. Hier is dus geen sprake van concurrentie.
Slechts de overweging dat de twee verenigingen blijkbaar tamelijk verschil-
lende groepen studenten bestrijfefcen (zodat mensen zoals ik, die lid van
beide zijn, vrij zeldzaam blijken)) maakte het o.i. noodzakelijk voor de twee-
de groep een verenigingsverband te scheppen.
Laat ik eindigen met het uitspreken van mijn persoonlijke wens, dat toch
eens een fusie van alle, in dit artikel genoemde, verenigingen mogelijk zal
blijken, dus een landelijke vereniging, ongeveer van het type van Synthesis,
zal ontstaan* Onvermijdelijk lijkt mij echter het handhaven van het woord so-
cialistisch. Hoe dé zaken t.a.v. het al of niet naar buiten optreden lig-
gen, wil ik in het midden la/ten«

-oo—oo—oo-

^ _ C „

/ =De Federatie ontving uit Indonesië' het bericht, dat op een con~=
l =ferentie te Malang, die vlak na de K.N.l.P. - zitting plaats =
i =had, de algemene Indonesische studentenfeèeratie werd opgericht» •
\r de naam: Perserikatan Perhimpoenan Mahasiswa Indonesia, =
=(P.P.M.I.), hebben zich alle bestaande studentenverenigingen =

)=aaneengeslote"n. Het bestuur bestaat uit: Soeripno - voorzitter
=Soedjatmoko, Achmad Darah en Milono vice-voorzitter, en Soegi-,

'=jone algemeen secretaris. Van' deze federatie kunnen behalve de
«algemene verenigingen van regionale aard ook verenigingen op
Aspecifiek religieuze of politieke grondslag lid zijn. De federa-=

ie van progressieve studentenverenigingen heeft- contact met de=
^Indonesische federatie opgenomen» Onder de aandacht van de Fe- =
=deratie-leden wordt voorts nog gebracht, dat de correspondentie=
=met Indonesische studenten van de medische, veterinaire, juri- =
dische en literaire faculteiten mogelijk is. Contactadres: Bu- =

ereau youth Affaires, Tjilatjapstraat 4, Batavia C. -
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S T A T U T E N

art. "(^
De Vereniging draagt de naam "Federatie van Vooruitstrevende Studenten-
verenigingen", hierna te noemen de Federatie en is opgericht op 8 Maart
1947.

art. 2,
Het doel der Federatie is neergelegd in haar beginselverklaring.

ar.t. 3.
Het Federatie jaar loopt van 1 November tot en met 31 October daaraanvol-
gend. Het eerste federatie jaar loopt van 8 Jfcart 1947 tot en met 31 Octo-
ber 1947.

art. 4.
Als lid der Federatie kunnen toetreden studentenverenigingen in Nederland,
doch slechts na goedkeuring door het federatiebestuur,

art. 5.
V Het federatiebestuur bestaat uit de gezamenlijke delegaties uit de bestu-

ren van elk der aangesloten verenigingen, Sik dezer delegaties bestaat
uit twee bepaalde functionarissen, bij voorkeur voorzitter en secretaris
van de betrokken aangesloten vereniging. De besturen der aangesloten ver-
enigingen hebben het recht andere personen aan deze delegatie toe te voe-
gen, doch niet op. kosten der Federatie,

art,6.
Het Federatiebestuur wordt gewijzigd wanneer de naleving van het ,in art.
5 bepaalde daartoe aanleiding geeft en wel binnen één maand nadat de oor-,
zakelijke verandering heeft -plaatsgevonden. '

art. 7.
Het Federatiebestuur regelt eigen werkwijze. In ieder geval wordt voorzien
in het kiezen van een voorzitter en een secretaris-penningmeester. De aan-
gesloten verenigingen verplichten zich hun bestuurswijziging bij voorkeur
aan het eind van het Federatie jaar te doen plaatsvinden.

art, 8.
'v D« door elk der aangesloten verenigingen afgevaardigde functionarissen

hebben in het Federatiebestuur gezamenlijk één stem. Principiële besluiten
worden genomen bij algemene stemmen en desgewenst na ruggespraak, die voor
de eerstvolgende vergadering van het Federatiebestuur moet zijn gehouden.

\s dit niet geschied, dan wordt zonder de betrokken stem besloten.
art f 9. .

De aangesloten verenigingen betalen jaarlijks een - eveneens jaarlijks -
door het Federatiebestuur vast te stellen bedrag in evenredigheid met het
aantal der op 1 November van het lopende Federatie jaar bij hen als lid aan-
gesloten personen. Alle verdere zaken, de financiën betreffende, worden,
indien nodig vastgesteld bij reglement,

art. 10.
Met inachtneming van het in art, 8 bepaalde kan de Federatie toetreden
tot verenigingen, resp. haar adhaesie betuigen of medewerking verlenen
aan acties,

art, 11,
Het Federatiebe.stuur kan bevoegdheden delegeren aan personen, groepen van
personen en aan lichamen, die t.a.v, de gedelegeerde bevoegdheden verant-

woording



-6-

woording verschuldigd zijn aan het Fe de r at ie bas tuur.
Deze .delegatie van bevoegdheden kan te allen tijde door het Federatie be-
stuur worden ingetrokken*

art, 12«
Aangesloten verenigingen kunnen, wanneer zij aan hun verplichtingen je-
gens de Federatie hebben voldaan, te allen tijde uit de Federatie tre-
den, doch dienen de wens hiertoe tenminste één. maand tevoren schrifte-
lijk aan den secretaris-penningmeester te kennen te geven.

art. 11.
Wanneer met inachtneming van het in art. 8 bepaalde wordt besloten tot
liquidatie der Federatie, 'wordt haar vermogen over de aangesloten vereni-
gingen verdeeld in evenredigheid met het aantal hunner leden op de dag
der liquidatie.

art. 14»
Zaken, de interne organisatie van de Federatie betreffende, welke niet
in deze statuten zijn geregeld, worden, indien nodig, vastgesteld bij re-
glement*

De Freudiaanse achtergrond,
Enige tijd geleden bekogelden 600 Amsterdamse studenten het toneel van
het Tischinki-Theater met aardappelen na het optreden van Betty (fromer,
«en danseres, die nogal luchtig gekleed was.

(Krantenbericht)
,en alleen in Holland.

" ............ ainsi que Ie bruyante protestation des étudiants
"d 'Amsterdam oontre la fameuse danseuse ......... jamais en France nous
ntt- voyons de semblables reactions,

Genevieve Lecerf
in "Het orakel van Delft"

Indonesië I,
" ..... ...... .en wenst nogmaals te doen uitkomen dat zij langs vreedzame

x "weg een schikking zoekt te verwezenlijken. . . . ....... ......... ........ ."
aide mémoire van de Ned. Regering

23 Juni 1947.
Indonesië $$
Volgende maand zullen Vijfhonderd man van de te Breda gelegerde lucht-
troepen naar Indonesië vertrekken,

Nieuwsdienst 24 Juni 1947,

-o-o-o-o-



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM,

aNo. LD. 145 -'47, ^ -v, . r ,
Uw brief: B. 14525, dd. 9-5-4?.
Onderwerp: Federatie van Vooruitstrevende
„... Studentenverenigingen»
Bijlagen: - •

Geheim.
w

j

In antwoord op bovenaangéhaald schrijven wordt medegedeeld,
dat in Januari 194? te Amsterdam besprekingen zijn gevoerd
tussen de Progressieve Democratische Studentenvereniging
"Delft", de Democratische Studenten Organisatie "Pericles"
te Amsterdam en de Utrechtse Socialistische Studentenver-
eniging "Sijnthesis", welke besprekingen hebben geleid tot
het oprichten van de "Federatie van Vooruitstrevende Stu-
denten Verenigingen*'.

Ais voorzitter van deze Federatie treden om beurten de
voorzitters der drie genoemde verenigingen op.

Vaste secretaresse van deze Federatie is:

Lamberta Augusta SBVEMÜIJSBN. geboren l Maart 1922 te
Groningen, studente, wonende bij Teeslng, Beethovenstraat
6? boven te Amsterdam. ( bij Uw Bureau bekend ).

Verder bestaat geen bestuur van deze Federatie.

"Het doel dezer Federatie bestaat ten eerste in het onderhoud
den van het contact tussen de aangesloten verenigingen.
Dit kan b.v. geschieden door het organiseren van gemeenschap
pelijke bijeenkomsten (die uiteraard een algemeen oriën-
terend karakter zullen dragen ), door het uitwisselen van
sprekers en ideeën enz., door het organiseren van buiten-
landse reizen, ( in dit verband wordt gedacht in het algemee
aan contact met buitenlandse studentenverenigingen op ana-
loge grondslag en in 't bijzonder aan uitwisseling).
Ben nevendoel kan gelegen zijn in het actievoeren voor een
bepaald standpunt inzake voor de studentenwereld belang-
rijkernen in politieke en sociale kwesties van algemene
aard, indien alle aangesloten verenigingen hieraan hun
goedkeuring hechten."

Het toetreden van andere, gelijkgerichte studentenvereni-
gingen wordt principieel mogelijk geacht.
Met het uitgeven van een gemeenschappelijk orgaan door en
voor de leden van de Federatie, meent men al deze plannen
belangrijk te kunnen stimuleren. Tevens zou men in een
dergelijk orgaan kunnen tegemoet komen aan de wenselijk-
heid om over hangende kwesties als de International Union
of Students en de Nederlandse Studentenraad, zooveel moge-
lijk licht te laten schijnen.
Tenslotte wil men propaganda maken voor het door de "World
Federation of Democrati* Youth" deze zomer te organiseren
zomerfestival te Praag en in 't algemeen de mogelijkheden
van internationale samenwerking nagaan.
De F.V.S.V. hoopt door de samenwerking der aangesloten ver-
enigingen de activiteit van deze te coördineren en in

1000-10-46



, c:->•': ";V ''•• voorkomend geval te stimuleren.

Verzonden aan: Hf<3. C.V.D. Den Haag/ D-2.
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lalic&tiggendienst,
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hOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE

UTRECHT

417 '47.

UTRECHT, den 29 April 19 47.

'' 'Bijlagen :

Bericht op schrijven l

p j i tr rr A M f'CL'. \._-~.U U

'b...b.U.mjtK(.r : j

•-v>
omfcweip: Syrithesis,

olgno.

1 MEI

Hierbij doe ik U toekomen een rondschrij-
ven en een pamflet van de Utrechtsche Socia-
listische Studentenvereeniging "Synthesis",
naar den inhoud waarvan ik U moge verwijzen.

ƒ

De wnd. Hoofd-Commissaris van Politie,

Aan
den Heer Hoofd van den
Centralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'a-G B A V B r H A a B .

(E.W.v.Bijk),



Wil

De Socialistische Studentenvereniging

„S ij n thesis

NlET van één ivoren
, toren .neerzien op de

burgermaatschappij.

NlET zich opsluitenin
een kunstmatig studenten
wereldje van boek en bier.

M l ET zich verliezen in
de partijstrijd van de
huidige politieke wereld

II A AR: l. de gelegenheid
bieden tot gedachtenwisseling'
tussen socialistische studenten
van alle richtincren.zodat zrij :

l. tezamen hun stem kunnen
laten horen.als zodanig in
universitaire zaken,en

3.elkaar onderling kunnen
leren w a ar de r en ,el K anders
standpunt in maatschappelijke
vragen begrijpen.

VOELT GIJ HIERVOOR
ZoTa:

(reeft U op bij
het ab.actiaat

! KI 00 r JeraUaat^j

ZO een! bedenkt dan, dat in heel Europa
het socialisme wordt gezien als de
weg uit de grote moeilijkheden.waarin
alle landen verkeren,
dat wij allen met deze problemen te
maken hebben,
dat Gij op school weinig, op de Universiteit
niets hierover hoort !

Leest de beginselverklaring-

en WOrdt alSnO lid!
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de leden,

Syntheais

Op S Feoruari j#l* hield on 2e vereniging haar jaarvergade-
ring* In haar jaarverslag memoreerde de ab actis het ontstel-
lende gebrek aan aktiviteit onder de leden, vooral de laatste
maanden^ Zij vroeg zióh met zorg af, of dit niet getuigde van
een gevaarlijk gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, mij wil-*
len hier nog enkele opmerkingen aan toevoegen. hij kunne» ons
voorstellen dat v.ele van onze leden geen tijd hebben, regel- ,
matig aan passé disputen deel te nemen et) de lezingen te bezoe-
Keiij» alhoewel in de meeste gevallen in plaats van "daar heb ik
geen tijd voor*V betor gezegd kon «/orden; "dat vind ik niot
belang rijk genoeg.»

aSaar lattn ook zij die werkelijk verhinderd zijn. tooh in
elk geval onzo vergaderingen bezoeken» Het gaat er nier iwlers
om, dat wij op de hoogte blijven van wat er in de Universitaire
wereld plaats vindt, dat wij onze houding hier tegenover pj>
tosatasn bopaltjn en eventueel 20 krachtig mogelijk onze stem
laten horeu* Voor een kleine groep als de onze is het } daarom
fc.uak dat wij allen aktief zijn* Het gaat eenvoudig niét aan
dat men in deze afzijdig blijft staan ruet tijdgebrek als ex-
kuus^ wij doen een dringend boroop op de leden, in de toekomst
onze bijeenkomsten, m^uir in elk gev^l onze vergaderingen to
uo zo eken.

riinnetócort zal een lodonvörgadoring worden uitgeschreven,
waarop andermaaJL Ziü. blijken van hoe groot belang do te be-
spreken onderwerpen zijnp on hoe noodzak elijK hierom een hecht
kontakt tussen ledeq en bestuur is* Otidur uioor zal dan de kwes-
tie Unlvörsitoitshuis ter spraKe Komea> zoj,is wellioht bekenct
hooit üe Guaiinissie van Behoor ons, om ous politiek karakter,
het gebruik van üe vergader zalen ontsegd.4 Naar
hiervan zijn momenteel besprekingen

Gezien Oe geriuge opkomst vragen wij ons af, of de keuze
onderwerpen in overeenstemming is met ae behoeften tier leaen»
Daarom zouden »*e het zeer op p.rijs stellen, als er vaa hun kant
suggesties k^atöou,

Het leek ous nuttig, n* ue Paasvakantie een psycjhaioog te
verzoeken, <ie psyohologisdie problemen van het. socialisme uit-
een te zetten * fijaens ae ae&atten bleek herhaalaeli jk , dat de
psychologisuhe kant v^ai de kwesties, ede tooh voor de praktijk
zo uitermate belangrijk is, over het hooid wordt gezien,

Dr ïenhaeif, die met deze materie zeer vertrouwd is, heeft
ziuh bereid verklaard de psychologische foktoren in de maatsohap
pelijkö ontwikkeling te bespreken, en wel op 29 April
verwoohten voor deze bizoudere lezing grote b

Jp 9 «u^art werd te Amsterdota opgericht een federatie van
vooruitstrevende studentenverenigingen* De federatie werd geslo-
ten tussen de

en
T» Nadere bizonderheden zijn te vinden in het üi

ngonbidd van de federatie, dat binnenkort verschijnt,
/ t^ .A^ /KTV&J^O £•&*

- J



\1 was voornemens een kongres over het communisme

te organiseren, en heel't daarvoor de hulp van "Sy n t hè si s"
ingeroepen» "Veritas verkreeg euhter van de kerkelijke over-
heid geen toestemming^ een kongres te organiseren waar commu-
nistische sprekers zouden morden uitgenodigd* Nochtans is uit
de besprekingen een levendige samen werk ing gegroeid tussen
«Verstas», "ünitas" en «Syn thesis».

Een eerste vrucht hiervan zal zijn een reeks lezingen over
net ooimiiunisme, te houden in de sooie teit van nUn$tas''» Hier-
over aulien nog nadere bi zonderheden worden verstrekt,

Ingesloten vindt* men een pamflet, zoals *e er binnenkort.
op grotie ee^aaA vërspr^den willen, lid. a waar enigszins k ï*n,
tfprdt veraoiöht zijn m edeweriing hieraan te verlenen^ door •
«ölf paai f latten uit te delen, of anders adressen van höei .beken
de, ̂ , s/^pa^ni.^eréri.de ''1JSt.üd enten oö te g even»

; ieder wordt verzooht, binüen twjoe weken zijn oontribötie
over fee* leende akita-r (f 5,-) te voldoen bij éeri der bastuurs-
ledöö -m :• Fisons r ï'heo Vcwi 4e r Plas, Mauritastraat 30, • ütrecÉt^
girqnwffler 424669, Rbtterdiaiu

Ma al'ljop van deze termijn zal een kwitantie worden aangebo-.
den, verhoogd met $ £0,25

4eist, 25 ^Saart 1947 HEï BESTUUR.



elft

Delft

Daturn:

,18 Januari 1-947'

ACD/y<^
^J • Naar aanleiding van Uw schrijven dd.15 December 1947»

nr.B*'8l69,.^eheim,betreffende Politiek 'Wetenschappelijk. Dispuut,

meldt de I.D.Delft U het volgende:

"Onder de te Delft studeerende studenten is opgericht het

"Politiek Wetenschappen jk Dispuut Gezelschap" ,dat ten. doel

heeft het bestudeeren v; n politieke en sociaal-economische

problemen.Een ieder,ongeacht r,i,in politieke-of Godsdienstige

overtuiging,voor zoover student aan de Technische Eoogeschocl

te Delft zijnde,ksin lid worden van dit gezelschap.In dit gezel-,

schap zijn d£tn ook,voor zoover is kunnen blijken, verschillende

politieke stroomin^en vertegenv/oordigd.

Van eenige politieke activiteit üit^aorde van dit ^ezelschac J.B

tot op ueder1 r iet s kunnen blijken.

ui j onderzoek is gebleken, dat door vermeld, gezelsciisp inderdaad

contact is öezocht met andere studenten vereenigingen,on te

toornen tot een landelijke organisatie.Tot op heden is da&r echter

nog niets vsn terecht gekomen.Zoo zou contact zijn gezocht met

UPericles" te Amsterdam «Omtrent een eventueel gelegd contact met

"dynthesis" te Utrecht,is niets bekend kunnen worden. ~

Het bestuur van het Politiek Wetenschappelijk Dispuutgezelschap

te Delft,bestaat voor zoover is'kunnen blijken,uit de volgende

personen:

TvTheodor Spiegel,geboren te Hamburg,14 ^eptember 1922 ,-student

wonende Coenderstraat 16 te Delft.(voorzitter)

Louis Habertus Jacobsen,geboren te Alphen a-d-Rijn,23 Dece.nber

1916,student,wonende van Leeuwenhoekaingel 55 te Delft.

'— Dirk G-eraiLus Huijeen,geboren te Amsterdam,9 Juni 1922,student

wonende te 's-&ra.venha«e,Laan van Eik en Duinen 8.

Willem Stam,geboren ;:e 1'oro.erveer ,16 November 1922,student,

wonende Madoerastraat 15 te Delft.



£75/47 - ~~ s " "

^ - , Ten aanzien van ̂ dën voof-zitter,Th.eodor J>piegel,Kan nog het .

volgende worden vermeld:'

Spiegel werd op 15 ^epfctember 1945?komende vanuit Amsterdam,

te Delft ingeschreven.Hij was gedurende de oorlogsjaren

Statenloos ,dobh heeft thans weer e'en identiteitsbewijs van

het Oosteririjksch Comité "dd.27 Maart 1946,nr.759/46,waarin

wordt verklaard,d»t hij de Oostenrijkschè nationaliteit bezit.

Op l Maart 1929 is hij te Amsterdam in Nederland gekomen,vanuit

Eckstadt.Op 13 April 1946 heeft hij een verzoek tot naturali-

satie als Nederlander ingediend.

Inmiddels is dopr denVreend elingendienst te Delft,Spiegel

gewezen op het feit,dat hij zich in acht dient te aemen voor

politieke activiteit,daar hij vreemdeling is.^aar hij geen
i k

moeilijkheden wil veroorzaken,is hij voornemens als voorzitter

van het Politiek -Wetenschappelijk Dispuut Gezelschap te bedanken.

I.D.Delft

an den Heer Hoofd van den C.V.D.

avastraat 68

s-Gravenhfege.



_ 13 December 6,
®

B.8169 G E HE I M.

Politiek Wetenschappelijk Dispuut

Hiermede heb ik de eer Ü te berichten dat pogingen
worden aangewend om te komen tot oprichting van een "Landelijke
DenuSoc.Studenten Vereeniging "Politeia". In dit verband aijn
besprekingen gevoerd tusschen de Utreehtsche Studenten Ver-
eeniging wSyntheais% de Studenten Vereeniging "Politeia"»
Studenten Vereeniging "Periclea" (Amsterdam) en het Politiek
Wetenschappelijk Dispuut te Delft, De besprekingen zijn echter
niet geslaagd.

Ik moge U verzoeken een onderzoek te willen instellen
naar het "Politiek Wetenschappelijk Dispuut" te Delft en mij
daaromtrent zoo uitvoerig mogelijk te rapporteeren, waarbij ik
tevens gaarne zal verneiaen of ih die kringen eveneens wenschen
bestaan om op te gaan in een landelijke Studentenorganisatie»

Voorts verzoek ik U mij lasde te deelen wat ü bekend
is omtrent contact met de Utreehtsche Studentenorganisatie
"Synthesis".

ïïet Hoofd van den
OENTRAiaBT VEIUGHKIDSDIiJHST
naiaens dezen
de Luitenant-Kolonel

J.G.Crabbendam,

AAN: den Heer Coiaiaissaris van Politie
V te
\.



Inlichtingendienst

HOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE

UTRECHT

Bijlagen :

Bericht op schrijven No,

Onderwerp: . " Sy nt hè S i S " ,

UTRECHT,den 3 December 79 46

Hierbij doe ik U een afschrift van een
gehouden ledenvergadering van de ütrechtsche
gtudentenvereeniging "Synthesis" toekomen,
naar den inhoud waarvan ik U moge verwijzen.

De wnd. Hoofd-Commissaris van Politie,
V*

Heer Hoofd van den
öentralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'B-G R A V B N H A G- E .

(E.W.v.Si jk) .



Student^-nvereeniging A f s c h r i f t
"Synthesis".

Aan de leden!
Op de ledenvergadering van 15 Oct. j.l. werd door me j. C.Lub het

voorstel gedaan, onze vereniging te doen overgaan in een afdeling van
de landelijke Democratisch-Socialistische Studenten vereniging "Politei-
a". Er werd besloten de "beslissing van dit uitermate "belangrijke onder-
werp niet op de vergadering te nemen, doch de stemming schriftelijk te
laten geschieden. Wij dringen '03? daarom bij de leden op aan het hier
volgend verslag met aandacht te lezen en vervolgens bijgaand stemstrook-
je vóór 2 Dec. a. s. in te sturen aan ü. Vos winkel, van Heutszstraat 16
bis, '

Verslag van de vergadering;
Aanwezig waren 2'd ïe'Sen, yoltallig bestuur en 2 gasten nl. de Heren
P. ten Napel en M, v.d. gTtoel namens "Politeia".
Na de opening kwam als ingekomen stuk de brief' van ons lid Me .1 . C . Lab
ter sprake, waarin zij verzocht aansluiting bij Politeia in overweging
te nemen.
Me j» Lub lichtte vervolgens haar voorstel toe door de volgende over-
wegingen naar voren te brengen, die haar aanleiding hadden gegeven
tot de wens Synthesis te doen opgaan in de Landelijke Dem.Soc.Stud.Ver.
Politeia.
1: Een landelijke organisatie heeft meer gezag in de studentenwereld.
De versnippering onder de socialisten is zeer te betreuren. Eén lande-
lijke soc. stud. ver. verdient dan ook de voorkeur boven een aantal
plaatselijke.
2: Synthesis stoot vele socialisten af; wordt marxistisch, anti-gods-
dienstig en revolutionnair genoemd. De keuze/ der sprekers zal hieraan
ook geen goed gedaan hebben. Aansluiting bij Politeia ondervangt dit
fee zwaar «
3: De leden van Synthesis vertonen te weinig activiteit", ze dreigt
Synthesis in te schrompelen tot een twintigtal min of meer marxistisch
getinte studenten. Alleen een duidelijke koersverandering in democra-
tische richting zal dit nog kunnen verhinderen,
4: sen noodzakelijk kwaad zal het uitstoten van die leden zijn, die
zich niet met de beginselverklaring van Politeia kunnen verenigen.
(Deze beoogt nl. dat erkend wordt de democratie zoals deze in onae
cultuur kring gegroeid is en groeiende is).
Samenwerking tussen democraten en revolutionnair e n is in de geschie-
denis van het socia^jsme himmer mogelijk gebleken en is ook onmogelijk
in een studentenvereniging, waardoor een gemeenschappelijke strijd on-
mogelijkü.

""ad 3: Zij die hun democratisch beginsel niet ondergeschikt willen
maken aan de strijd tegen het kapitalistisch stelsel, zullen zich in
de vereniging niet thuis voelen.

De voorzitter, .Klaas van Asperen. de mening van het gehele bestuur
vertolkend, beantwoordde me j. Lub met de volgende argumenten.
adt-Hot bestuur is er zich steeds van bewust geweest, dat het lokaal
karakter een bezwaar is, en heeft daarom contact opgenomen met Poli-
teia, Pericles en het Politiek Wetenschappelijk dispuut van Delft,
teneinde een eenheid te verkrijgen. Dit is mislukt. Een resultaat van
deze besprekingen was echter de conferentie te Blaricum»
ad 2; slechts twee lezingen waren marxistisch (t, w. van den heer B.
Polak en prof .Boaenfeld). De overige zeven waren dera, soc, (zo de cur.
sus van den heer P.Agter) of neutraal (van prof. Josselin de Jong).
Ook zijn er weinig marxistische leden, doch deze zijn actiever dan de
rest; de schild berust hier dan ook bij de "rest".
Anti-go^sdienstig is niet te begrijpen en ongemotiveerd,

ad. 3



-2-

ad 3: Ledenaantal en activiteit der leden laat inderdaad veel te wensen
over, maar in vergelijking met andere universiteitssteden slaan we geen
slecht figuur. (Politeia afdelingen 60-100 leden. Synthesis ongeveer 70),
ad 4: In de beginselverklaring is met opzet het woord democratie niet
nadei gedefinieerd omdat het ds bedoeling was, alle socialisten te ver-
enigen en niet slechts een bepaalde groep. Synthesis is immers geen poli-
tieke partij, maar een studievereniging. Hierom werd ook de naam Synthe-
[sis gekozen, niet om de samenwerking van Communisten en DemrSocialisten
be demonstreren maar om de bedoeling weer te geven,dat ieder zich door
contact en discussie met andersdenkende socialisten een eigen mening kan
vormen.
pe heer P. ten Napel lichtte het karakter van Politeia toe:

ie Dem.Soc, basis brengt mee, dat er zowel links als rechts een grens
'getrokken moest worden respectievelijk door de HVlam"-groep en de "Chris-
tofoor"-groep. Hierdoor ontstond de mogelijkheid dat er mensen links van
Politeia komen te staan. Spreker wees er op da1> wanneer het leden-^aantal
van Politeia groeit, er een kans bestaat dat Politeia een stem in de stu-
dentenraad krijgt.
Vervolgens kreeg de heer A«Boerman het woord, als "ontevredene van links"
Hij merkte op: In Utrecht 'kunnen slechts alle socialistische studenten sa-
men iets bereiken; voor communisten biedt Pibliteia geen plaats, waardoor
we onze plaatselijke kracht zouden verliezen. Deze krachten zijn hard nodig

gezien het gebeurde mot de faculteiten.
In verband met de weinige activiteit van de leden stelde spreker voor,
avonden te organiseren, die het onderling contact zouden bevorderen (dit
is inmiddels verwezenlijkt in de dispuutavonden). Samenwerking tussen
Communisten en Dem»- Soc, is wel degelijk mogelijk gebleken; Mej , Lub kijkt
naar Engeland. Spreker wees op het voorbeeld van Frankrijfe, België, Tsje-
cho-Slowakije .
In universitaire zaken voelen zij hetzelfde b.v.: de noodzaak van de demo-
cratisering der universiteit. Verder achtte spreker de houding van Poli-
teia noch democratisch nogj»socialistisch,gezien o.a. de houding van den
vertegenwoordiger A. de Jonge bij de voorbesprekingen van het Praagse con-
gres in de studentenraad.

Van der Hoff verklaarde zich thuis te voelen zowel in een Politeia afde-
ling als in Synthesis. Politeia hsd het voordeel landelijk te zijn, Synthe-
sis het onderlinge contact. Voor het geval Synthesis zou blijven bestaan
wenste spreker het woord democratie uit de beginselverklaring geschrapt
te zien, omdat d-at aanleiding zou kunnen geven t A i begripsverwarring.

Van Egten steunde het voorstel van me j. Lub. Hij protesteerde tegen het
feit dat Boerman het socialistisch karakter van Politeia in twijfel trok.
Hij verweet S|tnthesie te weinig activiteit getoond te hebben, met name bij
de verkiezingen, waar te weinig voorlichting werd gegeven» Spreker ver-
klaarde onmogelijk met communisten te kunnen samenwerken.

Stolk stelde zich voor als lid van de Partij van den arbeid. Hij wees op
het onlogische in de redenering van me j. Lub en van Egten. Mej. Lub be- -
treurde de verbrokkeling onder de socialisten en wilde niettemin een aan-
tal socialisten uitsluiten (mej . Lub interrumpeerde dat zij alleen demo-
cratisch-socialisten wilde verenigen, waarop algemeen debat ontstond).
Van Egten wilde de mensen rijp maken voor de partij van den Arbeid en stel-
de daartoe de basis van zijn studie vereniging zo, dat uitsluitend sympa-
thiserenden met de beginselen van die partij kunnen toetreden»
Brsams' wees er op dat een politieke studenten vereniging er toe dient
zich te leren bezinnen op politiek, en zich dus niet direct op partijpoli-
tiek te moeten richten. Spreker stelde aaia M e j » Lub en van Egten de vraag
of sij toch tot de oprichting van een Politeia afdeling zouden overgaan,
indien deze vergadering hun voorstel verwierp. Deze vraag werd staande de
vergadering niet beantwoord.
Als laatste spreker betoogde van der Hoff met klem, dat een eensgezind
optreden- van alle socialisten tegen de gemeenschappelijke vijand -het kapita-

lisme-
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lisme- een eerste noodzaak was en dat men dus voor alles tot een samen-
werking onder de socialisten moest komen.

Hoewel de meerderheid der aanwezige leden tegen aansluiting bij Politeia
was en men algemeen de vergadering wel competent voor een stemming acht-
te, werd niettemin besloten de stemming zo te doen plaats vinden dat al-
le leden hun stem zouden kunnen uitbrengen. Hiertoe werd op de vergadering
een commissie benoemd, die een verslag van de vergadering zou samen stel-
len dat aan alle leden zou worden toegestuurd.

Aldus opgemaakt den 1ste Rov. 1946 door
de commissie van verslag:
w.g. Mej. C.Lub P.J.Stolk

A.Boerman A.Voswinkel.
C.M.v.d.Hoff.

En goedgekeurd door het bestuur.

Deze strook ingevuld op^sturen aan A.Voswinkel-v.Heutszstr. 16 bis
vóór 2 Dec. a.s.

Ondergetekende verklaart zich

, (in vullen "voor" of "tegen").

het voorstel van Me j. Lub te weten:
"voor"= voor aansluiting bij Politeia
"tegen"=tegen " " "

Handtekening*..,»....»

'v.


