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D.3.0. "I-ericles"

Hierbij het ik de eer ïïwe Excellentie mede te delen,
dat het navolgende bericht door mij werd ontvangen:

"uit een in DJOKJA in beslag genomen document blijkt het
"volgende:
"De Democratische Studenten Organisatie "FSRICLES",
"Secretariaat 'van Dortstraat 88, Haarlem, schreef op l
"Maart 1948 aan Zijne Excellentie ALI SASTHOAï.üDJOJO,
"per adres L«H. Palar. 19 Kast 73, FSW YORK, een brief
"van de volgende InEotid:
" Van Go dien Tjwan vernanen wij, dat U toegezegd hebt te
" zullen spreken op een door onze vereniging te organise-
" ren bijeenkomst over het onderwerp:"De onderwijspolitiek
" van de Republiek".
" Op instigatie van Ck> Gien Tjwan nemen wij rechtstreeks
" contact met IJ hierover op. De Democratische Studenten
" Organisatie "̂ IKTCXES" staat geheel achter het streven
" van de Republiek Indonesië naar onafhankelijkheid en wij
n trachten daarbij de Nederlandse studenten te bevrijden
w van , traditie verworven vooroordelen, die,hen door
" de belangengemeenschap, éép van de aspecten van de ï;e-
" clerlandse maatschappij, werden raede^egeven» v; i j zijn een
" niet aan de partijpolitiek gebonden progressieve studen-
" tengroepering, die ook buiten de studentemaaatschappij
" optreedt, zoals een van zijn beginselpunten aangeeft.
" V,rij begrijpen, dat ingrijpende kwesties buiten de uni-
" versiteit hun terugslag zullen vinden op de studenten-
" maatschappij.
" De directe aanleiding tot het organiseren van de lezing
" vormt de kwestie van sluiting van de school in BOGOR en
" het sluiten van de universiteiten in INDONESIË. Wij zijn
" er van overtuigd, dat dit symptomen zijn van het ont-
" breken van mogelijkheid tot vrije meningsuiting voor de
" Republikeinse Indonesiërs, zo goed als de persbreidel
" ook zulk een symptoom is. Indien mogelijk verzoeken wij
M II dit dan ook ter sprake te brengen in Uw voordracht. Wij
" menen ^oed te doen U er opmerkzaam op te naken, dat U
" onder Uw toehoorders niet slechts studenten zult aantref-
" fen, doch ook, naar wij hopen, professoren en andere
" docenten, ?^emeenteli,1ke autoriteiten en leden van de
" FSHÜIÏTOSHAF H7DOÏ-'ESIA.
" Ook de pers zal worden uitgenodigd indien TJ geen bezwaren
" heeft.""
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Te TJwer informatie moge ik U -wellicht ten overvloede-
nog mededelen, dat de Democratische Studenten Organisatie
"FSRICLES" voortgekomen is uit de in 1945 te .Arasterdam opgerich-
te "Studenten Vereniging Rond de Vrije Katheder".

TSRICLBS*1 ia aangesloten bij de Federatie van Vooruit-
strevende Studenteaverenigingen en volgens de laatste asij ten
dienste staande gegevens zou ongeveer S/3 gedeelte harer le-
den de eoirasunistlaohe ideeën zijn toegedasn.

i •
De hier bedoelde Go G-ien Tjwan werd geboren te Malang

op 22 September 1920. woont te Amsterdam en is een oorarriunis-
tisoh georiënteerd lid van TER 101. ES1*.
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