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Naar aanleiding van Uw brief No. 1~0994, dd. 

25-6- 1952 wordt bericht, dat de op 31 Mei j.l. gehouden 
Internationale Studentenavond, uitgaande van de "Fore 
Student Service", stond onder auspiciën van de Rotter
damse Studenten Raad, in welke alle bonafide Rotterdam
se Studentenorganisaties vertegenwoordigd zijn. 

De in Amsterdam gehuldigde mening is ook hier 
van toepassing. 

Ten nadele van de secretaris der Rotterdamse 
afdeling van Kempen, Antonius Marie Godefridus, geboren 
1-8- 1930 te Rotterdam, wonende Schiedamseweg 86b te Ro 
terdam, is evenmin iets bekend. Einde. 
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Volgens een ontvangen mededeling zo~ op 31 Mei 
1952 in "Parkzicht" te Rotterdam een internationale 
studentenavond zijn gehouden, uitgaande van de 
"World Universi ty Service••, afdeling Rotterdam, 
sectie ''Foreirn Student Service", welk comité ge
vestigd is aan de Schiedamseweg 86 B te Rotterdam. 
Aan dit adres zou de secretaris van het comité, 
A.M.G. VAN KEMPEN, woonachtig zijn. 

Reeds enige tijd geleden werd door de I.D. 
Amsterdam omtrent de"Foreign Student Serviceu al
daar medegedeeld, dat dit een bona fide organisa
tie was, die ten doel had hulp te verstrekken aan 
in Nederl~nd studerende pereonen van vreemde natio
naliteit. Omtrent de tot het Amsterdams comité be
horende personen was op politiek gebied niets ten 
nadele bekend. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berich
ten of het vorenstaande geacht kan worden ook van 
toepassing te zijn op het Rotterdams Comité en de 
daartoe behorende personen. • 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
~ lamene deze, 

J.! G. Cra.bblilldam 

de Heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
R 0 T T E R D A M. 
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Van een betrouwbare medewerkster werd het volg-ende vernomen 1 

Op 31 Mei 1952 zou een internationale s"tildentena.vond te Rotterdam 

ln Parkzicht in het Park aan de Westzeedijk gohouden zijn. 

Deze avond zou ui tgega.a.n zijn van de "World Univorsi ty Service", 

afdeling Rotterdam, sectie Foreign Student Service . 

Het plaatselijk comit~ te Rotterdam is gevestigd aan de Schiedamse~ 

weg 86 B. 

De deelnemers moesten zich bij één van de plaatselijke Indonesische

of Chinese studenten-verenigingen, of bij het plaatselijk comit~ 

va.n de .J. U. S. opgeven • 

Waarover op deze avond gesproken is, is dezerzijds nog niet bekend. 

Ten overvloede moge nog vermeld worden, dat de secretaris van het 

XI plaatselijk comité van de W.U. S. genaamd is: A.M.G. van KEMPEN , 

wonende te Rotterdam. 

Verder hebben in het plaatselijk comité van de w.u.s . zitting& 

~Mej. I .H. WILDEBOER, wonende Breeot..,..'t<tt 123A te Leiden. 

/ I H. KAMPHUISs wonende Van Leeuwenhoeksineel 26 te Delft. 

KB, 5 
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In een vergadering vo..."l de 1 E::derlandse Studel ten. Raad is door 
een lid ter sprake e;eor".cht, dat he1J be .end r~as, dat de -'• Y.D. 
interesse had getoond voer een stu~ent die zicb had ingelaten 
met een voorui tstrevenci.e. stuc er ten organisatie . ( '!er .. ~oecle lijlc 
wordt hier bedoeld de C . l . S . ~ . ). 

De betrokken student, die geheel te goeder trouw gehandeld 
zou hebben en als 00litiek betrouwbaar staat aangeschreven , 
was onv.angenaam getrofîen door deze belanestelling van de 
B. V.D • . 

Ti~dens de bespreking van deze k•Nestie in de Studenten Raad 
werden woorden gebruikt als G •• Oe-·Nerk e.d . 
r.er ::.tond afwi~ zend tegenover een dergel ij 1c optreden ~ran de 
B. V. D •• 

Il
Overeengekomen werd o:n nog geen sto.npen te ondernemen en 
aan de leden werd verzocht om nieuwe gevallen ter kennis 
te brengen, vaarPa de Raad zal over~egen, elke maatregelen 
genomen dienen te vorder . 

,/ellicht ten overvloede wordt opgemerkt , dat de Kederlandse 
Stude1ten Raad een overkoenelend org~an is van alle studenten
organis .:1ties . 
1 a st v .rtegen·.7oordigers van alle studentenorganisat ies , 
ma kt één vertegenwoordiger van elke unive siteit deel uit 
vru. de Raad . 
Je Raad streeft naar ver beteringen van de ~ositie van de 
studenten. 
Uij is ~ti-communisti sch en heeft zich gekeerd tegen de 
national e en i nternati onal e studentenorganis~t ies . 

' s-Gravenhage , 23 A.ril 1952 . 
~~ - 22 -
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Forei~n Stud~nt Service 
'!.U.S. 

VI AV 2 

Naar aanlmidin~ van Uw brief van 5 Maart 1952 
I.D. 42/1)52 en ten vervolBe op de dezerzijdse tele
fonische mededwlin. • van ·19 Maart j .1. moge ik U net 
vol~~ndG berichten. 

De Forei~n student Sbrvice W.U.S. beoo~t de in 
Nederl4nd Jtttderendc buit·nlundse studenten in all-e 
opzicht&n behulpz~am te zijn, lezingen en e~cursi ~ 
te. hocu.J. :m, ~nz •• Ook vindt uitwisseling plaats van 
N derlanè.s~ t.n bui tenlandsé studenten. 

De leidin~ van de P.S.S. bestaat uit eni~e Prof 
~ore~ en studenten, die - voor zo~ r bekend - allen 
~nstia bekend taan. Te Amst rdam t~e~dt als Voer
zitter op Prof. Mr verddm en als B~cretaris B.A. 
Knappers, die beiden rachts zijn beorient~erd • 

Ook te Leiden is e~n a~deling van de F.S.S. 
evesti:d an het Rapenbur~ 6. Daar berust de lei

d.in~"' bi._ Prof. Heertjeä, een steunpilaar van "Stel.m 
ettia G.:::zc../1 en bij zekere , elli::nO', die de R.K. 
,odsdidnst belijdt. 

Vol~ens d~ verkreeen inlichtinaen kan de F.S.B. 
als e ... n bona-fide bewegin(T' worden beschov_wd. 

HET HOOF.D VAH D~ DIENST 
11am ns a.-.ze, 

·• 
Aan de h er Commissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
M A A S T R I C H T. 

J. G. 'vr f :YJam 
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P u 1 I T I ~ - I C H T. 
Af 11 . Il~LI CHrrH! Gr.;PJIE:t~ S': • 

r.o I • .tJ . 42/ 1952. 
>etreft: 

}'or eign Student Service .. . u.s. 
Bijlage: 1. 

Vertrow. eH jk. rOP KAART 

t :\(DJ ,, . 
~ . . - ---

\ ~. 

A::Jn de Heer Burgemeester van .1aastri cht y,erd onlangs 
toegezonden bijgaand maandeljjks bulletin, uitgaande van de 
Foreign Student Servj ce \, .U.S. ( Dienst voor bui tenland se 
Studerenden in Nederland) gevestigd te Amsterdam Oranje 
~assaulaan No 5. - -----------------------------------------
Zoudt U mi j, ter informatie ~an genoemde nurgemeester, zo 
mogel ijk spoedig, willen berichten onder retournering der 
bijlage, of genoemde instantie ter goeder naam en faam be
kend staat . In het andere geval zoudeik gaarne meer uitvoe
rig ingelicht willen worden. -------------------------------

~astricht 5 aart 1952 . 
~ Commissaris van Politie: 

~ 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Vei l igheids Dienst 
t.a .v. de Heer de Greve . 
Javastraat 68 
te 
' s- GRAVEN HA G E. 

1"~ 
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R.APPO'QT VAN B.VIII. 

Betr. : Comité van Studenten 

Ontvangen van een relatie een pamflet over een 
comité beogende het verstevigen van het contact tussen 
l.ederlandse , Oosterse en Surinaamse studenten. 

Verzoeke te agenderen en terug aan.B .VIII. 

B.Vlll . 12-12- 1949. I 



L.S. 
A 

In vcrband met de polit;ickc overconkoms~~ , die is l>oroikt tussen No·. l 
d.erlan'l on Indonesië on do bo.sis, die is (;elucd voor c on samem1orl;:ir..g 
van beide stateil op vclorlci cebicd, is bij de ondcrgctcl:cndcn de 
wens O!)L:CkJmcn, de c;clc,:~enhoid te scheppon voor een {5orocold contact 
van do Nederlandse, Oos ~er se on Surin::.e.rnse studenten te Leiden, om 
daardoor de onderlinge be.:nd tussen hen ·te verstevigen . Meer dan v oor
hoen wordt het mogelijk ccadrt; deze Groepen studenten nader tot cl
kaar to brenacn. Bekendheid met elkaar, elkaars cultuur cm donlrvd..jzo 
zal hopcli jl;: l eiden tct oorbied on wae.rdol'ing hiervoor. 
Eon gcrec;c:llcl en ongcd.woneen contact is 1 naar de meninG va n do onder-
cetckcndcn , het meest aa.l16ewczen middel om hot gewenste dool te bcrei
};:en. Er is dan ook con comité gevormd, bostaande uit twee Ncdorlandsc 
studenten, twee vcrtc&cnwoordi.zcrs van do Rupi en twee vcrtc.:;cmwoor~ 
digers van Pièn Lun Hui, om de or&anisatie hiervan ter hand te nemen. 
Eens in de twee welrcn, op een VlcCl.sdagavor..d, za l men bij elkaar lcomcn 
in de zaal van het ~-~~-i~~.sJ.?:~i~, Le_}.d.s2_ -~~G_!.a.~t_w_cJ_ .!_1_, Oc~_s_~J5.c.c_s_t_ , 
waar eon ping-pong-tafel, dam·- en s ci1aakspcl :.m en bridgc-.. Jmartcn aan
wezig zullen zijn. Ook zullen van tijd tot tijd sportvwdstrijdcn en 
bijzondere avonden worden gcore;anisccrd. Gohoopt Hordt, dat hierdoor 
eon band zal onts taan, die van belang is zowel voor de Neder l andse 
als de Oosterse en Surinaamse studenten. 
Deze mcdcdelin~ v·IOrd·t:; gericht tot allo studenten te Leiden, in de 
hoop, dat ieder, die hiervoor belangstelling heeft, mee wil werken. 
Hoewel er geen sprake is van een lidmaatschap van een vereniging, is 
het toch gewenst , da·t; het comité weet, welke s tudenten hieraan willen 
medewerken.. Daarom wordt U verzoch-t;, indien U v-oor deze bijoenkomsten 
bel angs·G.c l ling hebt, het onderstaand formulier v66r 11 Dccomber a . s. 
ingevuld te zendon aan W. van Nacrsscn, Lijstorst raat 8. ( Dit vcr
zoele geldt niet voor do-loaen van ac-!fupl en van OC'Pion Lun Hui ) • 
Do eerst? avond wordt gohouden op Y{,9_9_n~§._8.f:S.~~ 14. Dc_?_OplP.C~. a~- in ' 
hot Zond~ngshuis, waar r oods om ha!f zes sandvhcncs voor tr klaar 
staan. U bent allen welkom! 

- H.L. Beek 
J. Djajadini ngrat 
A.A.G. Oke Djelantilc 
J . Drijber 
C.E. Et·i;y 
T. Iskander 
D. A'bdul Karim 
F. Lim .Apo 

C. W. F , H. van den Muyscnbergh 
W. van Naarssen 
I. S1illlarsono 
Ta.n Fay T j h ion 
Tr:m G'Nan Lij ane 

tT-an Sing T jwan 
1H.W. te Winkol 

-------- 0 •• •• _ .,., . .. ... . . . . ~ . ....... - . --·-· -.-... · ·- ..... ..... . . . . ... 0 • ~- •• •• • '" ' ' • ... .. . . . . ' - - . _ • ....._ .. _ _ _ _ _ -~ .. ... . . __ _.. 

Onderg etekende, do heer /mej . 

adres: 

faculteit: 

is bereid made te worleen aan het verst evigen van do band 
Nederlandse , Oostoroc en Surinaamse studenten te Leiden. 

Ha.nd·l;okoning: 

tussen do) 
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' Appèl VAN DE NEDERLANDSE STUDENTEN 

Wij, Nederlandse Studenten, YO<::l<>n ons gedwongen, om in deze voor de 
.ockomst van aan ons nauwverwante volkeren beslissende dagen, ons in tijdelijk 
,·,·rband te ''erenigen met het oogmerk de ,·olgende doeleinden te verwezenlijken: 

l. Op krachtige en duidelijke wijze \llldrukking te geven aan onze ge\'oele~U? van 
v~rbondenhcid ton solidariteit met allen in Indonesië, die nauwe betrekkmgen met 
het Nederland in Eurorn wensen te behouden, maar door eventuele inpassing 
in R.I.S.-verb3nd gedwon~en zullen zijn deze banèleu te verbreken. 

:l MC'l het oog op de eigen verlang~ns van deze volkeren achten wij het een 
minimum-vereiste, dat door middel van een gehaodhaafd Nederlands Onder
daanschap, binnen een ruime optietijd, alle belrokkenen volledig vrijge-

llaten zullen worden in de 1<:euze tussen het Nederlandse en het Indonesische 
SLaa tsbu rgerschap. · 
WiJ staan allt.>rminst afwijzend tc;cnover de R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) .. 
Wij Prkennen onvoorwaardeUjk de rechten der Indonesiërs op zel!bepal~ van 
gcnl'eenschaps- en staatsleven. 

:J Afgescheiden hiervan zal aan de bn·olking Yan Nieuw-Guinea, die tot een dus
daniqe uilspraak nog njet ·in st.aat is de gelegenheid moeten worden gegeven 
de bestaandt- vetl.•>uding tot Ncderlan.' te continueren. ter wrkrijging van de 
s a lus \ an zelfstandigheid. 

; _Onze directe actie is erop gericht, bij het Nede-rlandse Volk en in het bijzonder 
b.J de studentengemeenschap de overltiqin,t ingang te doen vinden, dal bij hen de 
IIIC)Jt Ie \'!"rantwoordeiJjl.h<·id berust. dat de minderheden in Indonesië de garantie 
.. ~~ ~..4.1.L zi:j .:l.ÎciL w:.ij. kunru-.n uitsprekpn UlUr een. door hen ~,tewenste 
"'aal ku n.J1~:e vorm. 
\\'tj weigeren ons neer te leggen Ltj een beslull, dat de betrokken volkeren h~::t 
slac!nuffer doet wordu1 \·an e~n do0r hen niel. gewenste staatkwHlige hervorming. 

Het Comité van Actie: 

In " ·rband met hN buvt:nstaande ve;;tig,•n wii tie aan
da<'hl np de voiJ;,.ncic punt• n· 

1. Organisatorisc-he o\'erwegingen hebben ertoe geleid 
cic• actie tot de !'tut.!Pntengt:met•Ps<'hap te heperk•·n 2.iJ 
as ~'<'htt•r b<'doelcl als <'t'n actw \·rtortgekClln, .. , uat h• ' 
Nedcrland~c· volk 

:! ln soc1ètcllt•n. , ulkgeZ<llcn. op pradu.:a l'll in dE> ::'\kn,;a 
gaan de con•·cptcn rond \"illl lol'l rcquc·st cl;~t I '"r 
s;tudcntl'n u1t D••lft. Lciu•·n. Utrt>çht t n Was:wmnl(·•n 
d<' regering zal won!.·n aan~ehQclt-n. Het \\ elslaPt n 
van clc at'liro ts afhankcltJk \'an hPl a<lntal handtt<kt
ntni(Pll dat lwt rPquest zal ondcr~\eunr·n 

Vnor de opc•nbare btJcenkomst. np Mannd;1g :l-1 Û('l 
20 uur in het Univ<'rsilcitshuis. waflr"p Vl'rk~ ·nwnor· 
Olf(crs van dr Mtnderhetdsgroept•n uit lndon<'i;ii' hun 
'landpunt zullt·n uatc<'nzettcn, ver"'-"tj/rn wij naar d" 
i\ffithi'S 

MEJ. S. C: BARTLEMA. · 
A. BINDELS. 
F. J. M. CAPPETTI. 
H. K. T. COEBERGH. 
W. EICHHOLTZ. 
F. KLOTZOW. 
J .. MASSINK. 
0 NORBRUIS. 
R \\'. OBERMA~ 
W. M . OTTOW. 
F. H. PETERS. 
J TEXTOR GRIEVE. 
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( e · :Ph;.)en ~x en Indonesi sche 
~ 1d ten . 

V 

Betrom b~ ·rheid bericht~e-er:be~rot bE r . 

a r c1er in b ericht:be tro .n bf < r. 

H:ec. !er k ende i ns t t n ties :gene. 

Ondernonen acties : gene. De < ·~ nd<tch t blijft h ifP O!J e;evesti[;d . 

-------- ---------------
NoHr dezerzijds werd vernon1en , bestiwt er in de kringen 

vun de sedert kort alhier opgericl +Je 1~ . s . G • .t' ICJ!rDC - het me~en-

deel der leden v~;~n deze studenten ver<..nigi •0 , l_ee~t zich afgeschei-

den van ·de .Arn.sterdruriSe studenten verenising PERICLES - nog steeds 

srote belongstelling voor de in NederlMd verblijYende Indo.r..esi

sche studenten . 

In het bijzonder zo 1 deze belangstelling uitgaan naar 

de Indonesische studenten , die o~ de bekende reden weigeren verder 

te studeren op de hun verleende studiebeurs. 

Algemeen i s men van meninG , d~lt e;etracht moet worden , de

ze studenten door het verlenen vvn fin1:1ncj ë le en morele steun , voor 

communistische invloeden te behoeden . stemmen zouden zijn opgegaEn , ,... 

om te tr1:1chten voor deze personen weer een studiebeurs te verkrij

sen en deze dAn te bewegen op de "l tm te verlenen stndiebetirs ver-

der te stn.deren . Einde . 

P . o. 2 ~ 
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Nr. 2066 - 49 24 Mo.u.rt 1949 

Bctre.ft: "stuaenten-Vereni}in) op 
Humdllistis<.~he Grondsla!" 

Geheim 

In l.lnti~Joord op een , <;:sbu t;ro' en u ver .oek van de Chef \t~ rlv 
Vre.::mdel in2;ea.dieust, ulb i er, kan woruen roede~cdecld, dat 
Je ''Stud{,n ten-Verenigi n;s o Humur1 stis..:he Grondslag", 
(S. V.H. G. ), waarvan ook e.on attn. al te Amsterdam studerenden 
1 J.C. is, tot dusver niet bekend stuut o.l s een vereniging, 
1elke ~eleid wo .... t door extir.eem-marxistische of comnranls
vis~hc beginsale 1 of personen. 

Het feitel JYe karakter van deze in 17 48 gevormde ~roepe 
is nog niec vast te steJ .Len. Het oe6r-.r: "hul!!anisme" is zeer 
rekbaar en d~~ ordt ook duideli ~ geillustreer in de' b~
t.reffende vereniging, waar men onderl in 5 no.; in ..;Craua. is 
over de be~inselverklarin~, 

Aan de ze o :1dc rl in,!e ber.au.dsln15in g is ju i st de in:ter-acade-
. J...e voorjaars" on'ferentie ze 11ij d, ~eJ.ke op en. 5 ;.pril 

u.s. te Loosduinen in de jeu d..l'1er)erg "De O"'l<enbur~" zal 
woreten gehouden, onder de al15emene ti tel: "Ik veikoos het 
hWfl<..tUi .JinC". 

Als inleidera zu le~ op d.e ~e 'tonfe rentie fun 5eren: 

Professor Do~·tor d. J . POS, 
~eboren te A,;,aterd.arn, 1 i Juli ·18} , 
· . .,onende te Haarlem, Wil he 1 m:i nHstraat JO. 

Profesdor POS is niet uit .,.e~ :ro!ton r ur .. d.stisch_ ;=teorien:teau 
cle Y.t en zpre_,kVwel zee r voorul tstrevend. en int;ernati ma
listis~~.jAls hoogleraur '-·~1. de fe.t'u!teit der letteren en 
1iJs1Yêf5e'"erte do .ee:.rt hij #i de t eoretis~he i "'sbegee rte. 

en ~ea" lenen s der wij sul- ~e rte. 
ZiJn inleidin~ op de s.V.H.G.-"onf rentie zal getiteld 
~Waö.rcten in a 'brau en herbO'.l 1 "• 

Profes~cr OLDEWELT vestiJde ~i~h in April 1948 t~ Amste~ 
dam, ko.-r.ende van Bl Ot:.. en!aa.l. Oo~ hij is verbonden a.m de 
fa~ulteit der let~t_en e~ wijsbege-rte van de Gemeente
Univ-ersiteit te Amsteraam. H~j do"ee rt daarbij in ~ul tuur, 
philooopnie en haar ges"hledenis. Onder de studenten ~eldt 
hij als vooruitstrevend, nq.derend ·het marxisme. ~ijn in
leiding zal hL:inuelcn over "Vertrou Nen r- o tra dofQD:atiek "• 
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forl · n!. 1 , :.......- (}..-~AA p!.citf ,,.r.'' 

3. Do~tor J . I. VAN PRAAG, ç~-·· 
(nadere personalia niet bekend), 

J
l,~raar a .... n een insiiituu 1.. voor Voorb,~reiuenc lio.!er On<l.erwij s re 
DODdrc~ht en wonenae aldaar: Binnenkalknaven nr. 5. 

I 
Dr. van l: x· .... .;..:; is voorzil..tcr van het bckt:nde "Hm anistis~h Verbond" 
en kan du~rdoor wor(eu ~~ien als vrij v~n cxt~cme geestesst~omin
gen. Zijn sp:r'cekbeurtJ · zt:il hanuo...lon over: " Eelihoid in vers('heiden
held in het mo.iernc Hurnaniome". 

in verbanl meÇ de uanwozi~e~d van unkelG buite11anders, die~ ~&lijk 
uan ae dis~~s~ies ~ou1en kun.en aeelncmen, dient , g~let op hec be
paalde in Vreemdelin6en~ir~uläiLe F., no6 te worc~n O~Jemerkt, aat 
in een aB.llltonJ.J.gin6 ve.n de~e "onfer~.::ntie gesproken wordt over de me
gel ij hei u. van in trodll ~tie, .·1a&rd.our du ;3 !le"C bc sloten Karakter niet 
~olledig ~ordt ~enandha~~a. 'fé ver a"hte~ is, ut het aant~~ belang
steJlena.en on_,eveer in totö.a.l 1?0 ~al bedra...,en. - Einde . 

U. -3. 
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Uericht aangehaald uit "Sol Iustitiae", orgaan van de 
trechtse Universitaire Gemeenschap van 20-11-48. 
aardering bericht: betrouwbaaD 

Tevens bericht gezonden aan: --
----------- ------------ ~- · ---- ---------- -------------
Bij schrijven van 1-7-48 werd door de Nederlandse Studenten 
Raad het lidmaatschap opgezegd van de World Faderation of 
Democratie Youth, aangezien deze organisatie naar aard en 
activiteit zeer veel gelijkt op de I.u.s . (International 
Union of Students te Praag), waarvan Nederland nooit lid 
heeft willen worden. 
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No. :B.468.?6 
1 s-Gravenhage, 2l October 1948. 

Onè.ert1arp: Contact-Conferentie. 

VI . RD .3 GE H EIM 

Volgens een eerst heden in mi jn l)Qzi t 
gokomen mededeling van bëtrouvbare ~i3ûa fs 
van 24 tot 27 Juli 1948 in do jeugdnc~barg 
"Assumburg" te fleemskerlt (N. H.) eèn 'aontact
conf'erentie "China-Euro).a'• gehouden, welke 
uas georganiseerd door de Studentenvereniging 
op HUmanistische G~ondslng in samenwerk~ 
mot de Chinese Vereniging *'Chung lfua Huin. 

Op deze eon~erentie zoudon diverse on
dornerpen zi3n behandeld op cultureel en 
philosophisch gebied door Tjang Têk ~' 
Dr.O. Noordenbos, Suan Liat KJioe, Pror.'Dr.J. 
H.Bavi:nàk, Dr.J .van Praag en Soe Khicm Khoq. 

Ik moge U verzoeken mi~ nel to 'tl:\llcn 
doen berichten of de mogelijkheid thdns nog 
~astaat enige ir~ichtingeh ootrent bedoelde 

, conferentie te verkrijgen, tn bovestigond ge
vàl uaarvan ik gaarne zal uorden ingelicht 
omtrent bet aantal P,o~sonen d t a&nWGzig is 
geweest, benevens omtrent de inhoud van de 
gehouden redevoerl.pgan, \1anrbij ik in .he~ 
bijzon~er gaarne zal vernemen of ook poli• 
tieke onder\7e:cpen .zijn 'behandeld. 

HET :HOO.liD VAN DE DLJNS~, 
~ voor -dozo: 

Aan de Heer 
Districtscommandant 
der Rijk~olitie 
te 
A m § t e r d a.m.. 

J.G.Crnbbondw. 
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Verzoeke agendereL en aan mij terug . 
vntvangen van een relatie . 
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'Met medéwerJdng van de Chung Hwa 'Hui en de Studlmten Ver
eniging op Hhmanstisoho Grondslag. wordt Vftn ~4 tOt en 
met ?2 auJ.i~.s. een Contaot:-Conferentie: "China • Europa" 
eeorgeniseel.-d 1ri de Jeugdherberg ".1\ssumburg" te H~emellerk 
lN.H.,), waar diverse cu.ltureJ;e en phUosophischa proble-
men van liet OOsten en Waston in onae~J.ing~ varschillen 
en overeénkolllSten bestudeerd zullen worden. 
Het programmà ol!l\Tat o.m. de volgende sprekers: 
~ 'f3.ang ~: ov~r Chinese onoissanoe. 
Dre OtlfOORDFU.BOS :: O!Ter Problemen v.an hot Moderne westen. 

·~ S'~an L"iat ·: over :Uetophysisclle ochtér.g.rond van het 
Confucianisme. 

Ernf. Dr., J.H. BAVlNCK: over Het Christendom als bron van 
C\ll:1)uur "VOOr het Westen. 

Dr. J. van PRAAG : over Het Humanisme 
als basis van de Westerse Ctiltut~. 

Klit>E BOe Kh.Uun : over De Re al-i toit ~n het Dlèddhisme 
- en ~aoisme. 
Naast 4éza lezingen zal er vo~op gelegenheid zijn voor 
deba.'t en S.fldachtenwiaaeline; • 
De kOsten voor deeJ.neming zullen onneVècr t .. a.oo bDdra
gen. :In 'Verband met het boperkt aantal pl.aatsGn verdient 
het aanbevel!n:g zich tijdi~ op te aevt"ill,. onder storting 
van f. 2.50 per .postwi.ssel. of' lri post~egels, asn : s.L. 
~~ Boonstraat l te Oegstgeest. 
~elnamers zull~ t.z.t. nosnadere gegevens ontvangen 
omtl'ent pro~~ mede te nemen bOnnen otc. 
De conterep.t1e is to~a.nkelijk voor alle studenten. 
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Onderwerp: u Indonesische Veertienda_g~n~~ { 

I 

Bijlagen : 

GEHEIM 

' 

Door de Indische Commissie van de ;.~.v.A. (Algemene 3tudenten 
Vereniging . .1\msterdem) worden van 28 1Pril tot en net 12 hei ~ . s. 
georpaniseerd"Indonesische Veertiendagen van de Gemeente Univera
si te i t te .Hmsterdam". 

Het >rogram."'ra voor deze dagen ziet er als volgt uit: 

vl 28 ... ,pril te 15.30 uur opening door Professor Jr._G.C • . N ING.11, in 
"' de h .. unstzaal Van Lier, Rokin 1?6, ~lhier; 

28 .iipril tot en roet 12 1-Iei: tentoonstelling vun schilderij en Yen 
J,GO.LS en Otto DJAIJ.h en vçn inheems schrift- en kunstwerk in de 
meerfienoemde kunstzaal Van Lier, Rokin 126; 

29 ~Pril , -3. 30 uur: nachtvoorstelling van de film : 
,1l eiland der. demonen" met een ~le~ding van .r rofessor 

I GJ1Li:.,;.:;)TTh , m het theater "Kr1. ter1.on" , Roeters~~.öt , 
-rijs der plaE•tsen F. o. 60 . 

"Bali, het 
Dr. Th. P . 
elhier. 

f en 11 lvtei te 17. 00 uur : Grtlmophoonpluten- concerten van game
X, unmuziek met een inleiding door Bernard IJZ~RDRAAT , eveneens in 

het 11Kriterion"- theater , alhier. 

Lezinsen- cyclus : 
op de navolgende dagen wordt te 20. 00 uur in een der zalen van de 
Gemeente- Universiteit , ûudemanhuis~oort , gesproken door en over: 

Xj 28 .April: Professor Dr . J • ..c>.h.UI\ffiG .JJ..c; 'ZiN.AllJ:il , ''Inheemse genees
kunde van d .. rchi ,e n; 

3 1.ei:_ Professor r~r . Dr. \, . F . HERT.HED1, "Wijlen Dr. Van Leur, eED 
nieuwe visie op de verhouding Uost en lest"; 

)<t 7 Mei: Professor Dr . J .h . &VINCK , 'Indonesische mystiek"; 

11 l!ei: .rrofessor lJr . Th. r . G.Ab.::>' .. L'Jl" , 110verdenkingen bij de ge
boorte van een nieuwe J"övaanse schil,erkunst" ; 

Gedurende deze veertien dagen zal er op de colleges gecollecteer · 
vrorden Den behoeve van studiemHteriael voor Uni ver si tei ten in J..Ir. 
donesie . - ~oewel het geheel dient te worden gezien ~Jls een inte!:'
ne tll ngelegenheid van de hoofdstedelijke stud en ten ene~ nscnt:!

11
, 

zu..L toc11 door ae organisH or·en 11riJ s worden ger teld op belang
stelling van out- siders . 

\'t-.r7. .. -1~" : HFI .. C..V.b.~ ~ .. H~ . 1'1-2. 
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\:' t:.J.s :., .:: .:ém_ de L: -: ct.;, t. ::.. e ö • 1·:·..:(~ 1: _- ï · ~ ·Lr-~l-.:: · s·vt~ : !ent.F>r: Rnad naar 
oe Cc·.~.:. : :l ~'-1et:v : .. : •l•::· :tn\- ~_, l' ! l. :.~.· - c::_,-. :Jn .!.C 11 0f ~; tudents te Praag 
gehouden '.'iln ).1. ,; :1l:i. ~. • ) t. l ~. _,, .f?:! :·.;.-, ~ :; J .Y~·.'. 

Inleid.inr~. 

De d ele~at.i c t~e·.i L bi<-r·~i.j hr-t •: •..:csln.g M-î!': ·:an haar b elevenissen 
in !'raag bij monde Yan h.:... ·t:- set::eta:-is. l:J.nqe~~ ec1 een S'îcciaal 
·Jor:ieel over indi. -~.lko<~:1 ~; · eects ne11 z.ee !· ;1P.rsoonlijk _k:arakter draagt 
heef7- het deze de:.cgatie goed :.c-.~gesch~mm, 'Jm s lechts een zuiver 
fei-cel~.jk verslag uit te brenr.:e!"l. Hi• ra.::m zullen d.:m t-oe~evoegd 
't.'crden de persoonlijke overwee,ingen van iedere d~l egüt j ya1 zon
derlijk, on grond wr-a:::van zij tüteindelj jk tot het h1er achter 
gevoegde advies zijn gekomen. Deze \vij ze sche pt de mogeli.ikheill 
enigermate zich in te leven in de sfeer, welke rondom de ~US 
hangt. Nu zoals zal blijken zuiver formele bez\'laren niet meo' be
staan tegen de rus zal men, slechts door k~nnisname van dez.e 
sfeer in staat zijn uiteindelijk zijn oordeel te vormen door de 
waardering van de verschillende facetten tegen elkaar af te weg~ 
Bovenal diene men niet te s~hromen dit als een pqlitiek probleem 
t e zien, 1·raarbi j de levenshouding der Nederlandsche studenten 
ge;0n:ronteerd wordt ~et die van studenten uit ánqere landen der 
wereld. Moge dit verslag dienen als stok tot ondersteuning op de 
r eis door deze verwikkelde materie. 

Voorbe~eidin~en. 

-
Het is ~o~d aan h r. t begin van dit verslag ~en kort_ overzicht van 
de voorgeschiedenis te gE:ven Reeds tijct~ns de oorlog ·worde·n in 
l!:ngeland plann<:n gt:;rnaakt ter oprichting van een i!'lternationale 
studentr.norganisatie. Dit k\•:am voort uit het contact tusschen de 
Engelsch E: st.udcntt:n en de toe n ir:. d::lt land verblijvende emigran
ten studt:nt<·n uit de bc 7. C;ttr. l anden. Ee:n eerste ui ti11g hi.E::rvan 
was de v!.cring van Int <:rn-"tion:ü S'!:udent Day, in l943 ingesteld, 
als herden..l{ing aan het sl1· i ton ·,rnn de Tsj<:chü:;che univ<-:rsiteite,n. 
Bezt: pl.'lnnen kwa"Tl0r: na o.!E::u oorlo;; tot ve:rwezenlijking. Na de Wf..
rE.ld Je-ugd Organisatie in Londen herföt 1945 1 werd door de d aar
aan dGeln~mende sr~dcnteno ~ganisa-cie een studentenbij&enkomst b~
legd. Men had toen reeds een co'1stitutie kl::~.ar voor de op te rich
t en organisatie: doch· or wèrd b e gloGen om deze ~erst aan vcrschil
lende landelijke organisaties tC:r be.studeering voor te leggen. 
Uiteindelijk zou deze constituti~ goedgekeurd worden op een ç.p
r i chtinr;f. congre s in Aup;ustus 1946 in Praag t.<. hot.1den. T<:r voor
berGiding werd eun IntcrnRtional pn:pnration Committee beno~md. 
Kort daarop vond he-c ee:::·ste \>lereld Studentenconr;res in ~)rang _ 
plaats, opgezet om nog eens op grootsche wi:ze International Stu 
dent Day te hErdenken nu ln een ·oevrijd Prang. 
Van vel0 zijden word·)n amendementen ingediend, E:en tec_ken dat de- · 
ze constitutie aandacht i ~ werd b8 studeerd. Ooi: van Nedcrlandsche 
zijde geschiedde dit. :-iet IPC r:i.ep de natior1ale studentL.n unie s 
naA-r Praag in Augustus . ME..n trRC"htte t:enige b ezwaren t e maken te
gen de rrtute van representativiteit der Studentenr~ad, doch dçze 
werden ul spoediG uit den weg geruimd. Dit congres - hield zich 
voornamelijk bE::z.'iè me:t dE: definitieve V.:ls'~st r~lling der -zonstitu
tib t eneinde tot oprichtine dE;r !US t e-. komen. Dnarnaast \'lerè.en 
~lgome6nc richtlij~~n gegGYen ~oor rl e polit1ek der !US. Da Ned8r
l ,md sche: dcleeatie; ::fl. "!Corhu:.n ci.:l.nron attent g~.:rnnak.t.~ in Londen 
v<.rzt ttc zich ~aftig t tJ[L.l1 d<: a::. i_!;emët.::w : t c. nè.8ns in d-eze vcrgade
ringe:n. Doch dit mGch~ w: 1nig ~Qcen . Wtinig steun werd verkreg~n 
van ond•:. r o dcl cg:lt.i<: s di • !1~.. i. :~t..de:r~:tmtsche st .~r:d pu::-!t niet begr e
pEm. T1 ~( : ons i1~t _

1
cone!"cs r~-=:!s 3ag de_ del:gar.:!.e zich genoodzaakt 

te verk.Lé.i ren -r:net; a:-m de nlemvP org!!.n::Lsat..::.e ~e zullen aeelnemen. 
Dit omdat in de ee~ste pla~ts F?h !sleden niet het recht toege~ 
kend werll zelf t e heslissen oi zij bepaalde rasolut1es wilden uit
werer., WAal· door een ~-:i. d g~H~·: . ..;ngen kon ,,..,orden, zj_ j he•· slechts mo
reel een z ekere huar ~iet wel~eva!lige poJi~ek ~e on~ ersteqnen. 



... .. • 
Formeel werd du s de autur.0n:·. r; :. ~ 0:. erl:e nd , f' en poging om dit in -:9 
de constitutie a~snoc: i-r: tt: vo• : r··= ;l !i:i .:;l •.1k :.E:. Daarnaast gold al_. 
bezvraa r dat men z i c l1 t.e t~.- .·~ · :n-.:iJ püli "t..i.e:ke ~aken bezig hield, 
zoodat de werkeJ i _ike ~· ·:::..:(~ 0:;~.• 11 ~·~:~::u?' 'l ~n he:t gedrang kwamen. 
Tenslotte overhE..ers~irt. !:: n t:epaê:! l · l ~ po: i tl.e !<: e inzi chten dusdanig

1 dat er guc:1 ruim-.:. <: mt: er ovèr bl•>. :f vr:~ <.J.i.G :-Ü't.:nte minderheidsmeenln
gen t egenover de tuit~:;m.:c ::·~,Jlu ui· •. t •.:.; ~>pr~.Jken. Mt:n kon het niet 
velen dct zi ch een eneenigheid in de boczûm der or ganisatie open
baarde , ook mater i eel werd een l id g•.:e n auton~mie toegekend, daar 
een eigen afwi jkendB meeninc ver<loez~.;ld vn::r cl . Dit uitte zich voor
al bij ~cties in de IUS t egt:nover ~l.b buitenwereL::, waar men 
steeds wenschte spr eken namens de stuóentcnwerel d. Dese gedachte 
werd cok uitgedrukt in het advies an de student ertraad uitge
bracht, wat na aanneming leidde tot de beolissing voor als nog 
geen lid t e worden. Wel werd besloten nauwkeurig t oe· t e zi en op 
de verdere ontwi kkeling der IUS om l ater l idmaatschap ~e kunnen 
overwegen . . 
In het afgeloopen jaar bestond er slechts incidenteel contact. t us
s chen de Studentenraad en de Inter national Union .of St udents. 
Nu en dan wer den publ i caties uit Praag t oegezonden, soms zelfa 
ook ui tnoodigingen. Nederlandscha s tudenten namen ~ooveel moge
lijk deel aan manifestaties van de IUS. Zoo ging een aantal wi n
tersportbeo~fenaars naar de IUS wi nterspel e n in Davos, ook nam 
een vertegenwoordi ger van het NBBS deel aan de uitwisaelingscon
f\ r entie in Februari 1947 t e Praag georgani seerd •. Ove·r het alge
m~en was het nog ni et duid elijk uit di~ op deze wijze verkregen 
gegevens, welke de richtine was waar1n de IUS zich bewoog en wat 
de Nederlarxische houding hi(: l' t(:gc.:nov~r diende te: zijn . Vooral 
bleef hE:i t fonneel c bezwaar t egen ht;t. ltdmaatschap dat m(:n name- . 
lijk V(:rplicht 7..0U zijn als lid besli-ssingen uit te voe ren· aan 
welker tot standkomen men niet meegewerkt ~a misschien zelfs te
gengewerkt had, bleef onbevredir.end: indien men er niet naar 
streefde dit te verandereu . Hie1·t eP nam zelfs het secretariaat 
al informeel contact op met ee~ice leden der Executive Commit\ee, 
doch· zonder voorloopig resultaat. D11üicJ.ijk 'lrtas dat dit IJlechte 
op de Councilmeeting 1947 behandel~ zou kunnen worden . 
De Studenter1raad besloot een deleg&tie ·1an d:.."ie als waarnemers · 
uit te zenden naar de Counci l, hierbij gbvolg gevende aan de aan
beveling en het è.dvies van de delegatie van het vorige jaar, lui
dende dat waarnemers gestuurd wo r den na ar bijeenkomstçn en mani
festaties van àe IUS, om ui t de in deze Councilmeeting ter be
schikking gekomen gegevens t e onderzoeken, in hoeverre de ver
wacht ingen over de IUS bewaarheid zijn geworden, of dat de ont
wikkeling in het afgeloopen jaar aanleiding zou geven tot herzie
ning van het Nederlandsche standpunt. De na ampele overweging 
verkoz ende delegatie zou bestaan •.1it Mejuffrouw Nauta en de Hee
ren P. Viets gn G. Hintzen. Bij de samenst elling werd uitdrukke
lijk vast gelegd, evenals i n h~ t vorige j aar; dat de l eden van de 
del egatic uitslui t end OD grond van hun p;cschiktheid aangewezen 
werden, zoodat in genendeelc ec:st r eefd is daarin d ~ veelvuldig
heid van de meeningen onCI.er de studenten tot uitdrukking te br~:.·n
gcn. Ook achtte men het wens chelijk gelwel ni~uwe afgevaardigden 
uit t e zenden, opdat deze cnbcvooroord~eJ d teg~nov~r de proble
m~ n zcudcn staan, hoLwel Z é rn jr.d er eoed in èe materiL ingewerkt 
zcuden zijn. Tenslotte wenschte ~en een vrou~eli jk delegatielid 
uit t,e zenoen, om beh,üpzaam te. zi jn bi j het leggen van contacten. 
De èoi:1egat ie kreeg al::> hoofdta.qi: !'1P.r:-. ~ .. .:~ oncter :3oeken hoe de hui
dige constellatie rlf>r IUS i s, i n h r~ b~j ~onrt&r of politieke aan
gelegenheden no r.; de hoofctschot~l dE.:; · oe:-o , \r ek : i1,".en. zouden vormen 
en of nog eenige sp.:;,;i<:!.le po:itiekP. r~e:htin(• zou ove:~e~r~chen. 
Daarna;,tst werd ha .1r O: 't.:;e~·~r· 2.;:;r r. 1J' 3::,.. ·:- ·:~:1. n:.~.r f: en WlJ Z1g1ng der 
cons t ituti e i n d: en zin dat c:. c l f!è.cn r.i ~t neer ver pl i cht zouden 
zi j n beslissing('n d ~:· or e:"\n• r: ,,a.i dG IL3 ui.t t e voer en , indien de
ze s tri jdig \var en m<. t de ;)1·.'. o ci. :::- c s van de :\angesloten or ganisatie. 
Op gr ond van haar bcv~:l. ;insc l l .,..;..:l r<.l de d fÜe (,a~ie verzocht een ad-
vi es uit t e breng en over t:e ···Hms ch·~liJ irh e ·;. d van het lidmaatschap 
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YOOl' de i~ t..d0rL.mdsche Stt .. · . . .. . In genen denl8 z-..u d-~ d~~.e-· 
gati1! €~.übe offic;;.~cle .1 i : . : . · ... j~:ogen doen over cç~J u,r.·~',E::.t 1.:;k 
l i d word en van Ned e1· l and en ook .i 11 nol i ti eke za!<en dj enc.e z.i i 
zi ch t.~~zi jd i tj te houden . Teneinde àe rei s naar Pr-et.:-<,. r.l'l p:eJ ijl~ ":.c 
maken vutkreeg het Secretari aa t na eenig heen en wee~ n~hri~v~n 
een ui~noodiging voor ~~n afgevaardigde v3n de Stuócn~en~aod , 
doch d~ delegatie besloot gedrie~n te gaan en de ze ~cgk te r 
plaat se t e regel en. Weer eens bleek er nog steed~ mi sv~rst~~d ~n 
Praag te best aan over de po si tie der StudentenraaC: , dam· mc:n de 
r aad o;-> één lijn bleek te stellen met de Unie KSV: hr.·.:. co~· ps èer 
VU , hr t Federati ef Academisch Verbond en Periel es. Du .j eler;o tü~ 
hf. eft nogmaal s dit misverstand trachten uit de wereld te helpen, 
door eenàuidelijke uiteenzetti ng der samenstelli r:r" :an de Studen
t enraad. 
Om zich voor te bereiden vergaderde de del egati e verschillerulc ma
len en trachtte reeds een duidelijke formu l eerinr; te vinJen Yan 
~:ct. ~1 tandpunt t . o.v. de IUS, teneinde deze bi j wijze van State
ment dadelijk bij de openine der Council uit te spreken. Ook o
ver legde zij over haar houdin~:; inzake het probleem Indonesie. 
Over het algemeen dient gezegd te wor den da t de nel egatie t ijdens 
de Council tot è.e conclus i e kwam dat zij zich lang ni et vol doen-· 
de in had ~ewerkt i n de zake n die oo de Counci l besnroken zouden 
word-en. G.cÖotendeels is di t hier aan' t e wijten dat men niet i n 
het bezit was van een uitgewerkte aBenda, daar deze Das bij de 
aanvang der Councilmeeting werd t er hand gesteld , maar in den 
vervol ge zal een delegatie naar een dergelijke inter nationale 
bijeenkomst dienen gaan me t r eeds van t e vor en cpgestcl de r ap
porten (;n verklaringen over ieder punt der agenda, daar de t ijd 
tijdens de vergadering veelal ontbreekt .om dit al.snog t o doen . 
Ook werd contact op3enom~n me t het Departement van Ond erwijs, 
Kuns~en en Wetens chappen, waardoor een subsidie van f. 850.- . 
en deviezen .beschikbaar werden e;cstcld. Tenslotte wérd aan de 
Nederlandsche afdeeling van Pax Romana verzocht haar standpunt 
t.o.v. de . IUS kenbaar te maken. Leden van de vorige delegatie 
vers chaften gegevens over de afgevaardigden ·..ran andere landen, 
die men kon verwachten in Praag t~ 'zullen ontmoeten~ 
Bij zonder gelukkig was het dat de Heer Hendriksz pas ~·,erugge
keerd yan zi jn reizen door Z.O.Azre, bereid gevonden werd de 
delegatie te vcrgezellen formeel als adviseur. Hij hee~t zich · 
seer waardeyol betoond door zijn ervaring in Oostaziatisctc 
zaken en de contacten die hij reeds met afgevaardigden uit d_ 
strelcen. had weten te leggen. Veel dank zij hem voor· zijn iJv~r 
en beleid verschuldigd. · 
Helaas werrt Mejuffrouw Nauta kort voor het vertrek plotseli!ig 
opgesteld. In aller haast is toen aan Mejuffrouw A. van Looker cu 
Campagne verzocht haar plaats te \'Pillen overnemen, d'och zij ken 
niet tiJdig de benoodigde visa krijgen en is dus niet mee kunnen 
gaan. Een week later heeft Mejuffrouw Nauta zich gelukkig \';eer 
geheel hersteld in Praag bij de delegatie gevoegd. 
Een gedHnde delegatie bestaande uit Viets en Hintzen vén.r ok dus 
óp 28 Juli naar Praag op tijd dank zij de voortdurenàe hulp 
van.HBBS . 
In den trein werd reeds aansluitine gezocht met. een l i d dec Cana
dees che delegatie Laurin (Kath. collee;e). Uit zijn woord~n en de 
ge schriften die hij liet .zien bleek . een groote analogie tusschen 
het Canadeesche en het Nederlandscha standpunt. Sinds dièns zijn 
de bet~ekkingen tus schen Nederland · en Canada aanhoudend bi jzonder 
goed g~w~est • 

. PUAAG. 

Bi j dè aankomst der delegat i e in Praag stond ·deze stad ·i n het 
t eeken vnn het World Youth Festival georganiseerd door de World 
Faderation of Demoeratic Youth. Duizenden jeugdigen ui t alle 
landen der Hereld vulden de straten . Een vreemd mengelmoeà van 
vel e t alen gaf aanleiding t ot een Babylonische. spraakverwarring. 
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De s tad was ver s i erd mPt veelklcuri ~e vl agg~n en overal prijken 
gr oote borden met l t uzen di e de i deal en èe?.er j eugd t ot uitdruk
ki ng moe~ten brengen. Met opzet had men d~ Councilmeeting der 
IUS me t het Festival l aten samenvall en, opdat de s tudenten gede
legeerden tevens eraan konden deeln emen . In d e prakti j k kwam 
hi~r wèinig van, daar de ver gaderinr- en hen voortdurend in beslag 
namen . Toch was het mogeli j k eenige manife staties bij t e wonen, 
zooals ballet en concertvoorstelling en, een politieke demonstra
t i e, een kampvuur e.d. Ook smaakte de del egat ie het r.enoe~en ~s 
ochtends gewekt te worden door het gezang der voorbi j marcheeren
de sporti eve jeugd . Over het algemee n kan ;ezegd wor den dat hoe
wel bepaa lde politiek een factor vormde bij dit j eugdfeest , deze 
tendens to ch niet overheersc hte en er werkeli j k goede prestati es 
geleverd werden, waardoor men kennis kon nemen van de activitei t 
i n de verschillende landen, of hierctoor het begrip t u sschen de 
landen bevorderd werd i s moeilijk na t e gaan , veelal hangt dit af 
van persoonlijk contact. De !US nam aan di t f eest 0.eel door een 
inzending voor de jeugd tentoonstellj.nr en, waarbj.. j de geheele 
geschiedenis van dit lichaam uitgebee ld werd doot· de fo to .. s en 
geschriften, die hiervan uit zijn eegaan. Voor verdere bijzonder
heden over het Fèstivàl moge ik U verwi jzen naar het rapport van 
het voorbereidende Nederlandsche Comité. 
Op Dinsdag 29 Juli arriveer de de delegatie l aat in den avond. 
Na eeni& zoeke n vond men het Titova Koleg , waar de deelnemers aan 
de Council ondergebracht \'Jaren . Di t. is ee;J s tudentenhuis, waarin 
plaats is voor een 300 man . Gegeten werd gezamenlijk in dit huis, 
hetgeen onderlinre. persoonlijke gesprekken zeer bevorderdè. De 
ontvangst door het Tsjechische comit é van voorberei dinr. , was 
allervriendelijkst. Ondanks het ver~evorderd nachtelijk uur wer
d~n de delegatieleden ondergebracht in een eenvoudige doch zeer 
aégename kamers. In ter,enst~llin:r hiervan was de bejegening 
dOor het Secretariaat var1 de !US bij monde van r.1iss Carmel 
Brickman, zij is een figuur achter de schermen. Allereer.st maak
zij bezwaren dat hrrewel slechts é6n vertegenwoordiger v or Ne
derla~~t,enoodigd was, een delegatie van 3 mogelijk zelfs 
4 persoffen ~· ... en. Daarom was het slechts mogelijk dat één 
namens de delegatie zou spreken, de speaking-ohserver. Deze 
functie verkreeg Viets als leider der delegatie. De anderen 
zouden slechtx als toe~hoorders toegang hebben ~ot de Council. 
Hintzen werd als secretaris beschouwd. Ook werd mEdegodGeld dat 
in den beginne er vermoedelijk g8en plaats voldoende zou zijn, 

zoodat slechts de speakinr.-ob~server kon aanwezie 7ijn bij de 
bijeenkomsten. Dit bleek niet waar te zijn, zoodat de voltalli
ge delegatie steeds in de Council aanwezir kon zijn. Men vroeg 
naar de geloofsbrieven, iets wat tegenover de andere delegaties 
niet gedaan werd. Uit deze handelwijze bleek bij de IUS een 
groot wantrouwen ten opzichte van Nederland te bestaan . Vermoe
delijk wekte de uitgebr~id.heid vali de Nederlandsche deJ:egatie 
zelfs de indruk alsof Nederland de bedoelin~ had eneenigheid te 
zaaien tu ~schen de leden der rus door tusschentijdsche bespre
kingen, om zoodoende een schisma te veroorzaken. Ti j dens de 
council werd dit wantrouwen ~edeeltelijk wc~genomen, doch een 
zekere terughoudendheid bleer bestaan. 
Doordat nog lang niet alle ~asten aangekomen waren bleek de aan-

vang van de Councilm~etinf> étn dag ui ~ges t0ld t e zijn. De dele
~ati e dus één dag vrijaf. Deze werd eebru~kt om geld o~ t e nemen, 
en de stad te bezichtigen, zoo\'Iel van on he t l .and als vanuit het 
water. Ook werd ~en poging ondernomen den Nederlandsehen gezant 
t e bezoek~n, hetgee n pas een d~g l a t P. r mocht slagen. De finan
ciên bleken t en eenen male onvolaoende t e ~ ijn, daar sl echts 
voor 3 personen deviezen aaH ;:;<.; vra:.~gci waren en men t q:,en de ver
wachtin~ een aanzienlijk bt· drag voer ~·o rblijfskost E::n mo est be
talen. Daarom werd in all~1i jl contact met het NBBS opgenomen, 
Hi Erdeer werd later een ruim:.re bcsr.hikkin;· over gt;ldmiddel en ver
kr egen. 
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Tijdens de me1al tijC..en '~~<e:-c! al d2è.3l'ijk .. :~.t l'> r:.in gemaakt cm met 
andere lanc:en in V\::r~in.iinr; te: 1,: ed;-ï~. Zool5o':ntit~ v;as ~1~ · rui~
wchoots gelegenhG1t. in afzcr.de..:·l:.jkf r;f,r.;_:.>!'ehkc.::: i. 8•·:ds h•.:t Nc.dcr
landsche ctandpu:~t v1teen te Z2 l.r.et. Hcc-'iHÜ cv<r :1t. t ;;~lgerr.üen 
dit wel begrepar~ Wûrd . 'tl";;?~'.~t! ct.:.:. 'T(;·:ïa: to~;;h vcrl:>a7.:ing . De eisr.h 
van autonomie -..:ond men ?.eer f·..::·rr.é.'~ i stü;cil. tlto.n bL:scnow:de :leder
land als law suspid ou E.. Vclgc.:n5 J c. r '.::c:~ nccr'll·~ c:!n me(; ;:;te lan
den ook de Am0rikanèn, icon i',t;€n cr.:{el lar:J gcci~;s:·~:~~.-n ~or-den :::.. e~s 
uit te voe:rcn tc;gen ~:i jn vd.l. De !)!.'áCCi.~% \va~ d;;l:-1 cû" dé:!t vele 
landen beslt:i tE-n nü: r, o::' ha:!_f" i.ü c.vot rti· .. ll Ik 'li. rpli d;tin..,. uit dl. 
co!lstit.utie 1 bc schom.;:!t; men <tlc; un! l v •. r· :s.~4tt'H\is, etje r.1cn vrijwil
lig op·;:~ich gcnotr.E-n h.td orn r,e s.:tmcr:'sel kin':: .ce verw8z enlijken. 
Het streven van NPclerland àa;u·e:rl:.<:!ren o:n nc·:~ bL•treffende a rtikel: 
member organisation:; of the :!.U~3 shál.l ab5.áe by i ts Gonst i tution, 
carry into praetics the d~cl~icns ol its.Gon~res~ and other go
vernin~ ~odies and organisations f~~suing gcnerdl aims si~ilar 
to its aims, te wij~.if;e n r_:(lOJ' ctJ.;,l·;w.n toE! te voegcm : 1.n asfar 
as these decisions are not. contl'nr)' ~o thc framework of the or
ganisation concerr.ed, zag n :;n als een :ooging: om de rus te ver
zwakken, door leden een vercntschuldiP.;ing te gever. voor het 
niet uitvoeren van besluiten door gebrek aa11 belang~telling voor 
int ernatlonale zaken. . 
De bezwaren tegen de overgrotte belangstel ling voor politieke 
aan/jelegenheden begreep men in _\'Te stersche krinr wel, maar dit 

.werd verontschuldigd door te beweren dat het belang·van den 
student in Universitair verband ni0t té scheiden is van het be
lang van den student als staatsburger bij de politieke gang van 
zaken 1 w a<irbij men wees op land en waar tengevolge van de poli
tieke ontwikkeling de vrijheid der Universiteit geschonden we1:d. 
Toch werd door de delegatie bereikt dat ~en meer ging inzien 
~aar ~ederland stond. Ook werd op deze wijze duidelijk welke 
l anden zich op een gèlijk standpunt stelden, zoo vo:-mde: zich 
een groep van gelijk gezinden bestaande uit ZwitsE ;:-land, OostE-n-
rijk, Schotland, Cana~a, Nederland en een Katholieke Amerikaan
sche afgevaardigde t.'liss Sally Cassiciy. Deze ontw!.li:kelit;.g vond 
nat uurl ijk geleidelijk aa11 plaats in de loop van de Cou~cil . 
Aan het einde van àezen eersten dag arriveerde Henó"~iksz per· 
vl iegtuig. In den é_tvond voerè.e men nor; ondorl.ing een hes;>reking 
om te komen tot een nade-e definiêering van het Neferlcndsche 
standpur.t tegenover rus en Inrlor.~s~e. 
Donderdag 3: Juli . 
In de ochtenduren komt de Cr c~nc' ~- voor h(·.1. eerst bijeen in· een 
vri j k l Pj n school~.oka:ü: ''~<:"!:. e vf>:! \'.' 1Ü ftr.·ot genoeg i s om een lSO 
mens chen • e berger!, .,.,aarvan 6ó a:·r;.:: v::!aràigden u:..t 2) landen. 
Zell ~ dP no~ sneak~n~ obsp~vcr~ v~~den een ~laats 
Later grÎ ci t het P. antRl ·r:e~el ~::;e<•rrl'3n ;qe.rt co ~. 96 uit !~3 lar-'• ... , 
Men ter;ec~ ~- 2.ich ctan n~<tJ" 1 ~ ~i ; :..~,)~._·:r ~o::ual; een gymr1q ::;t ; (.' ~ 
lokaal in ec """ na~~-j ~el ~!:.r !' :.G:: ·)·):'. Oncl" ~r· ctc7e groote massa be
vond en zi rh een i go • ~rsnr:en L.' e .... ~ jrie:~s de ~.:. ieenko:-::st telkens 
weer naar voren k'11amen .. ~J.lr;n::sr::;t de J e(.cr' ~:nn de Executive 
Corr.r.ti ttee, Grohmar:n de president '!'s,iech, .:e:1 ·.vei:.i ~~ beteekenon
de fi r,uur · , die s:i.ech~s hi~rc:m ver!.;:ozcn zai zijn: è0.:-~r hi.j zoo 
een ni l t szeggende middern-'leg tussc!wn Oost en Went kar! vo.rrnen . 
Madci en 1 de secre~aris, voortY:..:.me~d-: uit c1e Engel8c!".e NUS 1 is 
soms \/at wei:,elend, maar weet O'-' Cl, het a1gr· rr.'-!~. 1 v-.·.::~~ de leidinf.; 
te gev <• n. !.ioewel hij lia~s geor:i.enteord 15 en c~ ' lS ;..:hee1_ ach
ter de WS c;taat, hij is _éèn 'J~u; t.\e or.r·.:.cnton:, zi:]t hij t och 
wel ~e t zwaren in van het vo :en van p~1~tick ~ nct~c ; hij 
durft zich w·renwel niet. zeer d ~'. a.r togcn "'::. t : ·,;erz<.:t..'=-c.n, f

1.ac r hij" 
vrers t ~e zt eun van Oost lurc pacscha en Oost A~1~t~ 3che l~nc!en 
te Vt rl ~ cztn. l ijn sate~ l.:..et i s t'ar:nel Bri·::l<u.~lî, cll2 :1i "'7- na&r 
buit 'l o • t r eedt 1 doch aclïl.e1· clt :; ch(! rme~ oe touwtJ83 ir. handen 
heeft sr :iaal im de ~xecut i ve Conmittac . 
Zij i. f' =:r. ~iek en bijzonder jnt.ellir.,en-v. 'Je Nedr:~}endfiche dele .-
g ·t t l r.:.:. moeil, jkh~~e :l rne:. ll.J.ë.r 0mdût. zi:i •.c :;: •• e:>t d;!t Hol-
lar :-g i:1 de JUS trad;~ 1.e brt'l ge!1. 
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Van de verdere leden der Executive i s vooral Vascue z Cubaansch 
afgevaardigde van belang. Met gevoel voor humor trélct,t hij soms 
de tegenstellin ~en te overbruggen door P. e~ voor be}ue partijen 
a~nvaardbaar voorstel. Over het ale~m~en is hij ni et pro Rus
s~ch, beschouwt zich als de promot ~r de1· L-u i d /1merikaansche 
landen. Als antwoord op de flied erlandsch(; eisch v.m autçmomie 

.. 

antwoordde hij eens, : mijn land heeft nog ncoit een besluit 
van de rUS uiV6evoerd. 
Onder de delegaties valt op de Amcrikaansche. Slechts 6 hier
van zijns temgerechtigd, t!aa1·n<.tast.:. bcsi;.aat een steeds vlisselend 
getal van waarnemers, die soms uit nieuwsgierigheid in de ver
gadering binnekomen, om eens een kijkjP. te nemen, want ze zijn 
toch in Praag. Men vertegenwoordigt slechts aparte ~roepeerin
gen, die toevallig belangstelling hebben in. de rus, geen ver
tegenwoordigt alle Amerikaansche studenten. Men praat veel over 
de Nationale Unie, die in Amerika in oprichting was en inder
daad nu tot stand eekomen is en zijn wil om lid te wor~en heeft 
kenbaar gemaakt. Onder hen komt Cater (Harvard) naar voren als 
leider. Deze heeft als vele Amerikanen een air also1 hij naar 
Europa komt om de zaak te redden . Veel inzicht in de onderl in
ge verhoudingen heeft hij niet, en daarom laat hij zich wel eens 
misleiden. Men omgeeft hem met eerbetoon en hij l~at zich .dit 
gaarne wel gevallen. Naast hem is er nog Sal~y Cassidy (Katho
liek) in wie de Nederlandsche delegatie een vriendin en geeste
verwante vindt, zij is intelligent en goed ingelicht. Zeker 
ziet ze bezwaren in de rus, doch ze wenscht wel dat Amerika 
zich zal aansluiten. Eenige Amerikanen zijn vertègenwoordigers 
van zeer linksche prganisaties. Verder zijn er nor. 2 verte~en
woordigers, die komen onderzoeken hoe IUS ·tegenover ISS en 
NSR staat, zij weten soms op succesvolle wijze ISS te steunen. 
De Engelsche delegatie is goed voorbereid en met zorg gekozen. 

Wel duidelijk blijkt dog dat een groot deel van de stuwkracht 
in de rus van hen uit gaat. Zij komen met werkelijk construc
tieve voorstellen en behoor~n tot de weinigen die niet alleen 
hun nationale belanger. verdedigen, ook trachten ze zo nu en 
dan al te politieke voorstellen te~en te gaan, soms wordt door 
hen wat oppositie gc:voerd, maar ze hebben weinig steun daarbij. 
Rust de leider, is zeer energie!{ en bek\,•aam, maar zeer ambi
tieus~ 
De Fransehen betee~enen niot }le::l veel. Ze wetE:n uit stekend te 
Sijreken, maar scheppen daa1· te veel behagen bij, Trouvat -de 
leider, voelt wel voer het Nede:-.landsche standpunt, n1aar durft 
dit niet te veel te uiten, uit vrees zijn prestige te verliezen. 
Zeer wordt hij niet geapprecieerd , want hij praat meer dan hij 
doet. Op hem zijn geen huizen te bouwen. 
De Russen zeggen weinig. Het taalprobleem speelt hier een rol. 
Zij isoleeren zich ook zeer van de rest en zitten er vaak onge·· 
intresseerd bij. Toch trachten ze soms met een cor.structief 
voorstel een discussie uit de impasse te helpen. s_:eftsof 
treedt vêelal als leider op, doch spreekt sl~ cht Engelsch. 
De Scandinavische delegaties houden zich meestal afzijdig en 
beschouwen zich veelal als buitenstaander-s, hoewel ze lid w~l
len zijn en blijven om een vinger in de pap te ~ebben.0~ oppo
sitie te ·voercn voelen zij zich nog te zwak en heboen ze te 
weinig steun aan elkaar, dit geldt ook voor andere mogel:.jke 
opposanten. . 
Oostenrijk staat zwa~ en toont ook geen erg mo edige touding. 
Op het einde der Councilmecting verdedigde zij zich met d&n 
moed der wanhoop. Door f,een der l0n~en geaccepteerd, t rachtte 
ze steun te vinden bij Nederland. 
Belgre steunt ons in alles waar ze maar kunr.en . Hun toestand 
is te vergelijken r.:.et de onze, fil.aar ze nemen een mi~der princi
piëele houding aan en voeren daar om minàer cppositic. H(laas 
~eeft MPerts , penningMeester der IUS en tot nu t oe onze ver-
trouwensman in dü E . ~ . · ~nir acti ef betoont in het laat -
ste jaar en word t r' • , . geo.cceptcerè . . 



,, '":' . 7 .. . - -· . 'Zwi t serland staat zee r ai Wl jM~nc tcger.:)vcr de -'- uS. 1na.:•1· r~ûn or··-
posi t "!.e i s wei nig tac t ·..rol e1~ b e!'e'.k t cia<tl·om :'!i ~+:.s. ·/ze,_ .ü ":..nl en 
zi j ov e:~ kle5.nlp;;h .. dBn èie nl'n 1:-:v •. ;.-::~nJ.~..: e~::- r~•.:-.ok'.l ; î, '.Jee_ s Lcun 
geven ook zij niet. 
De Ca.:wrteez t;ln vor m-;:1 er.:n gc~ellie< ~roep J di~ .l1t. L '.·olkoifi(;n :nc;, t. 

ons eens z:t jn . Maar ais n.iet- lid s t.,ondt:n 1.::.j .even ~eer :Jö.llt en 
alle zak en als. de H cè •: :"'i <,nd .~Cht.; delegati e, H arr.l>u: ;~; ~i d il: 'reelal 
hun le:!.d c~ is'en voortreffe.i~ jk :. ntrigçC;r t. 
Tenslotte vo:·mcn d0 Oos\;;;.·;.iat<::11 Vl.<Üal een klcu rif blok. V&n 
he n gaat het .meest d(; t l-'f; < uit <tr'l<t i ' poli t:i.clcc za~<8n 1 soms ·.ü l
l en ze h i erin verdur gaa n da n Rusland . St eeds komen zo wee~ 
t erug :JP hu:1 strijd tc-gen he t imp~rialisme voor hJ.n ornn~anke
lijkht) icL In vele lange: redc-:o c r ingen b .::klaagt ;n, n zi eh over c1 8 
t oe s tand de~ arme koloni ale landE:!n. Vie tnam en Indoncsie i s hun 
l euze. Adiseshia de af gevaardigde van ISS en Indiër i s hun l ei 
de;- hij vereenigt hun telkens weer. 1n apar te besprek i n;:,en om 
gezamenlijk te kunneq spreken. Vaak i s hij hier ::.n <:.ctieve_r dan 
i n de verdedigi ng van ISS, overige ns was hij de ~Pnir.e Asi aat 
me t wi en 111en we rkelijk contact kon hebben. 
Naast h em t reedt de leider van de AISF Dang op. Hij spreekt 
vlot met ee n ver velendè klemtoon en niet veel mee~ zegt dan 
ee11 aanklacht tegen het imperiali sme. 
Het lokaal is aangekleed met wat groen ; achter de tafe l waar 
de Execu~ive Committee troont hangt een g r oote IUS vlag . 
Grohman, .. Tsjech president der Itl.s o pent de b i jeenkomst met 
een soort welkomstwoord in de 3 offici ~E:!le t a len Engelsch , 
Fransch· en Ru5sisch . . Hij s pr eekt nas aal e n slecht, ook we8t 
hij zeer slecht leiding aan de vergad ering te geven . Allen 
worden welkom geheeten, in het bijzond er de genoodigJ.e 11 ver·· 
tegenwoordi gers yan eenige internationa l e organi sati es als de 
•rakverenigingen, Unesco, de WFDY, ISS , vroU\·Jen etc . Hij s.pr t:ckt 

·hoop op succes uit en opent de Counci l. Alleen \'W l 'dt gesp1·u~en 
in ê~n der 3 offici~ele talen, \'raar na t ol ken het i n c.! <: and e re 
talen· ve rtalen . 
Madden secretari :> bre:1gt dan hc;t r i:tppol·t ov E; r de gel oo1'8o:tie ven 
uit. Hij begint mbt een kort~ geschiedenis over de uitbreiding 
van hE-t aantal lcd~:n sinds h<- t Cone res 1946. ] 8 la~tden or.~.er
t e ekendtm de conr-titutio r eeds bij de oprichting 0 1 :-nt i .l i 
ceerderi nade rhand; alleen Nede1·l and en de All I wi:i.. î r 1 Students 
Congr.ess {hindou org.) weigerden . Binds die n zi jn aanvr Agen om 
lidmaatschap ingedienà door Albanië , Zuid Afrii.-::a , Bel g i s che 
bouwkundige studenten, Soedan , de studenten s e cti e de r \\'aRfd 1 

Guatemala, I e rland, Scottis ~! ·Union of St udent q , Pu C;; rto P. ico E
cuador, Purma en Trieste . Ge en duidelijke ratifi c n~i c i:, on~
vangen van Nieuw Zeeland en de All India Mus lim St~udent .s ? ed e 
r ation (P~~istan), maar ·zij blijk ~n toch wel lid te will en z~ jn. 
Italië is vertegenwoordigd door e e n Coordinatinf. Comm i ttc0, 
iamengesteld uit · een 7 tal organisaties, omvatte nde 1/5 van al
l e stude nten. Twee o ~~anisaties vert~genwoord igen P~J e>7 lna J 
waarvandnan een joodsche studenten organi sati e en d8 democrati·c 
student.s, communistiscp met ,Joden en Arabieren Al s l e C. ' .. ?n J 
Oostenrijk ruet de Hochschülerschaft, waarvan ieder s :t:ci~ ... ~ o · 

àwongen lid is en de Union Democratischer Studen~.:. en > ec> il zeer 
linksche vere eni.ging, (De Hochschülerschaft e i scht de •..:. its ]1~ j
tende representatie voor zich op, maRr krij gt slech~s ) pJ a ar. s en 
naast de U.D.S. die 1 verte8en~oordiger heef t ) . 
SpanjA met de UFEH en de Baskische -Organisati e, d~ e pbon ver 
t egenwoordige r had. Cnna.da we rd vertegenwocrdigd <..: er c:. r:.i~c 
obser·.rers name ns de Nat ional Fe deration of c ~ nad ::. r!n Jt: : / (· l'5;_t y 
Stud~nts, die nog geen lid i~ . 
China had ve el ~oeilijkheóen opgeleverd . Op he ~ Co~~re~ t cs~~nd 
de delegatie uit 20 Chinoe z cr J die in Engeland s tudrc~ci~~ ai s 
vertegenwoordigers van de ~at iono.l c CniLe esche S ·:.l! C ent en Or z ani
sa·c~e, di e in Enge~ and stude ( rd cn a l s ' ' c. rtl..!gcn•.:0or c:igcr :-> \' D.n de 
Nat~onale Chi necschG St.ud entE-r. '·· --t · . ~ -- · . .:.~!: Acht , r r,.!:' w~l::> t,.::ble'
k en uit ~~ n p1~test van Chince ~ cht. s~1d~ntcn i n En g~l and , dat er 
geen Na~ ior,al c or f<lrlis.at i .:: in Ch:'.na b Gstond e n da t ::~t: Ambassade 
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in Londen d~ze delegatie:: ;,ad uitgczochr.. Er was u :tè uk~~.el ijk 
verzocht Ch1na slechts door studenten uit het l ant zelf te doen 
vertegenwoordigen. Van het totaal van 6 olaacsen i r: r ç Cnuncil 
werden nu 3 plaatsen 1ngenomen, 1 door eèn st~dent ui· h~t 
N9ordelijk Communistische gebied, 1 door een stude~~ u·t P€i
p:.ng en l door een Christen Chinees uit het Zuideli jl~~ ·:,,....o., i.n
tang gebied, terwijl een Chinees uit Engelanè ai tor:r.0c .·à.E: . 
aanwezig was. 
Opmerkelijk was de lichtvaardigheid, waarmede sorr.m1Y-:: land.:·:1 
het lidmaatschap opvatten. Zoo liet Guatemala op dc·· ,;ounci l 
zich vertegenwoordigen door Grohman. , 
De Australische vertegenwoordiger was tijdens het Cong r 2s 47 
weggereisd voor de onderteekening der constitutie, naderhand 
had men een brief geschreven dat men wel lid wenscnte ce wor
den. 
Na eenige felicitatie toespraken van bevrien•. e organisat~. es 
werd de zitting ge'schorst voor de lunch, wat weer ee c1 el ega
tie in .de gelegenheid stelde eenige vertegenwoorciigers aal1 te 
klampen. Zoo werd met Madden besproken over de autonomie der 
l~den, waar hij wel voor voelde, maar hij achtte h~t ovërbodig 
om dit in de constitutie te ze:tten, daar de l~den toch nocit 
tot uitvoering gedwongen konden worden, dus autonomi e hadàen 
en om.,runschelijk, daar dat c:e morce:lc. à.wang oo de lt.den v1eg zou 
nemen. 
Om 2 uur werd de zitting hervat met de discussie. Deze was 
vaak verward en werd weinig geleid: Zoo~l ~ gedurende de geheele 
bijeenkomst k\.,ram ieder land VO'>r zijn eigen belan!T,en op, meestal 
in de vorm van ee:1 aankl&cht tegen andere landen en beklag over 
de moeilijke toestanden in eigen landen . D~ wil om het stand
punt der tee;enwtander te befrijren ontbrak·· vE:é:lal '. Slecr.ts wei
nir,en zagen het algemeen belang in en trachtten het peil te ver
he,ffen. Een gunstige uitzondering hi<,rop maakte de Engelsche de
legatie, die steeds trachtte te bemiddelen tussche: n tegenstrij
di~e belangen. Slechts wanneer een aanval tegen h&n gericht werd 
reageerden zij in hun verdediging partijdig. De discussie was 
ook moeilijk. te volgen , doordat verschillende onderwernen door
een besproken werden. 
De Palestijnsche General Feder&tion o! Stuèents (~ebrc.eu~sch) 
opende de rij van sp!ekers met een verklaring over hun status 
en een protest tegen het Engelscha mandaat en tegen ht.t toel~
ten van de concurreerende organisatie. Zij omvatten 2000 joèen 
studeerende te Haifa, Tel Aviv en van de Hebreeuwscn€' Univer
siteit te J~ruzalem. 
De Demoeratic Union of Students antwoordde met een beroep op 
hun al~emeenheid, dadr zij zoowel joden als arabiçran ·omvat
ten en het vertrouwen tusschen beide groepen bevorder<! en, be -· 
wijst de afvaardiging mede door arabieren Vi.!n een jood. 
De kern van dit conflict lag in d~ tegenstelli~1g tusschen de 
social isten in de General Federation én de communisten in de 
Demoeratic Union, wat samenviel met ve;roordeeli;.1g vau de He 
breeuwsche natie (General Fcd.) tegen de student~n aan de En
gelsche Gouvernementsuniversitt:it in Jt:rusal (~:'11 (D~ :i1. Union). 
Miss Cassedy (Kat holieke Am~rikaa~sche ) wenschta de Italiaan
scha delegatie niet als representat~_ef voor ItaL.ë t e zien, 
daar zij slechts 1/5 van de: studentH1 omvctte en in he:t l>ij 
zonder de Katholieken niet. r4en zag d:i. t in en bt...schouwdc deze 
delegatie slechts als ·.rerte~em'loordige:r· der haar afvaard::.gende 
groepen . Tenens s1rak men de hoop uH d~t de Kat~1oJ.ickc. stu
denten zich bij de Coordin:).tinr; Com..11i ttG 8 zouden aansluiten. 
Men werkt in Ital ;.ë aan à.e O?richting van ~e; n NntionaJ,c Unie 
alle studenten omvattend, dit schijnt g1·oot G kans van slagen 
te hebben. · · 
De Chinëesche kwestie werd uitgest€ld tot een later tijdstip. 
Tenslotte protest 1:. ~rde Trouvat, de l<:id~r der Fransch L: delega
tie eh vice-president der IUS tegen de toelatin~ van een ver
tegenwoordiger van Noord Afrika, daar hij m~endG dat_de 
Fransche organisatie de studenten daar vertegcnwoord~gde . 
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In de vergadering der Ex-acutive Com..!l ttec bl ~e::k h:..j hi ertegen 
ook al bezwaar gema.?kt te hebben, bui ten a w'lwezigheià van Noord 
Afrika, zoodat deze zich niet kon verded1ge11. '.i.'rouvat spreekt 
graag veel en ook zeer goed. Zeer pro IyS is hij ni~ t, maar 
durft dit ook zoo niet uit te. spreken omd~t hij vreest zijn 
aanhang te verliezen. Men verdenkt hem ervan naar net ~resident
schap te streven. Overigens intrigeert hjj v.aak en pra~t veel 
al maar mee. In zijn politieke opvatti~3 is hij zeer gematigd 
socialist. De Noord Afrikaan ·,·x~ .:-dedigd-:: zich door een beroep 
op een bestaan van -::er, Nooru Ji.frikaar.seh volk omvattende Tunis, 
Algiers en Marokko. Gcdt>eltf'üij'-;: omvat z.ijn organisE.tie A~-::a. •. 
bische studenten in Fran:~rijl<, daarnaast stuqenten in Noord A
frika. Trouvat zegt dan : Wij willen zooveel 1nogelijk allen 
vereenigen. Het ~s er om bijeen te brengen, niet om te scheiden, 
dus laat de Noord Afrikaa~schen ook vertegenwoordigd zijn door 
deUnion Nationale in Frankrijk. Daarbij is het traditie dat 
Frankrijk de kolonieën vertegenwoordigt. Waar ~egenover Noord 
Afrika in een geestige speech zegt ~at IUS progressief is en 
dat progressieve organisaties geen rekening houden mettradities. 
Resultaat is dat Noord Afrika zijn aparte vertegenwoordiging 
krijgt. Palestina door 2 organisaties vertegenwoordigd zal z~jn, 
Itali~ 4 vertegenwoordigers heeft voor haar constitueerende ver
eenigingen en dat de Chineesche kwestie uitgesteld wordt. Het 
rapP9rt wordt aangenomen. 
Om 16.30 verlaat de delegatie de vergadering om zoo als afge
sproken een pezoek -aan den gezant te brengen. Deze werd wegens 
vacantie vervangen door den zaakgelastigde den Heer Rosenberg 
Polak. De delegatie vertelrle alles wat haar bekend was over de 
IUS aàq dèn Heer Polak, die hier veel belang in stelde. Men 
beloofde na afloop der Council nogmaals terug te komen om de 
ervaringen te vertellen. · 
De avonduren worden gebruikt voor. nader overleg ·cusschen de 
delegatieleden. 

\ Vrijdag 1 Augustus. . 
De vergadering verplaatste zich naar een gymnastiekzaal, waar _ 
aer ruimte was, iedere delegatie zat. aan een eigen tafeltje. 
Maar daar de accoustiek zeer slech~ was en de delegatie als ob- · 
server in de achtergrond zat,· \'ras de discussie moeilijk te vol-
gen. · 
Rust (Engeland) zat de vergadering voor. Hij is bekwaam en 
leidt de vergaderinr goed, maar heeft de neiging zijn wil te 
veel. op te leggen. ~er.st wo~dt een Steerine Co~~ittee verkozen, 
bestaanda uit President, Secrçtaris, Fran~rijk, Polen, Finland 
en de AISF. Deze heeft tot ta~ de Vergaderiogen in te deelen 
en de te bespreken onderwerpen. vast te stellçn. In bçh~1àeling 
komt de democratiseering der Universiteit , e~n rli3cussic die 
de achtergrond der bijeenkomst dient te vormen. 

:cat&r (USA) geeft in een rapport hierover de zienswijze van dE: 
Executive Committee weer. Hij is leider der Am€rikaansche dele
gatie. Al& velen onder hen komt hij naar Europa om daar e~ns 
orde op zaken te stc::llen, ziet niet de gecornpltçeerdhcJ.d van 
de verhoudingen, daarom laat hij zich soms wat naï sf op sleep
touw nemen. Verder. wordt hij veel gevleid, waar . hij gevoelig 
voor is. De IUS heeft hem grootèndeels in haar macht . 
Zijn uiteenze.tting komt :voornamelijk. neer r; p \tat reeès mp het 
vorig Congres besproken is. Hij onderscheidt in algeroeene doel
stellingen, doch stell~ngen in vroegere fascistische l2nden en 
in koloniale lanrlen. Algemeen ziet hij als gewenscht, verplicht 

·la.P.:er en middelbaar onderwijs, uitbreiding van het beurz€n 
st~lsel zonder discriminatie, financiëele steun van stca~swege 
aan universiteiten, zuivering uit de leerboeken van nationalis
tisch~ propaganda en rassentheoriën, geen discriminatie onde:~ 
de studenten, garantie van de grondrecht en ea r echt van veree
niging voor.de studenten, met vertegenwoordiging Yan hun eigen 
Universitaire organen. 
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In ex.fascistische is daa. naast nog een desiden.turr. verwijd e
r ing van fascist i sche professoren en leerboeken. 
Voor koloniale landen wil men uitbreiding van onden•ijsm.:>("e .. 
lijkheden en vrije ontwikkeling van de cultuur van alle I an
den. Hij eindigt met zijn dank uit te spreken vour de stoot: 
die de !US heeft gegeven aan de oprichting van een r'.ationr•J c 
studenten organisatie in de Vereenigde Staten. 
Hierna volgen eenige rapporten van de afzonderlijLe lc.:~èen o
ver de toestand in hun land. 
Finland verklaart als van oudsher democratische tra~~ties ~e 
hebben. Ieder is zeer gehecht aan zi jn vri jheid , d&aron heeft 
fascisme bi j 0~en ook nooit een kans gehad . Maar d~artegenover 
is iedc·r geb~en door he t r echt i n overeensternmi n!! met het 
rechtsbewust:a:i:jn, ook de Staat is hieraan gebonden. 
Hij ziet al s doel van het hooger onderwijs burgers t8 vormen 
die goed ontwikkeld zijn voor hun wetenschappelijk vle rk of 
hun beroep en daar naast zelfstandig kunnen d:erij<:en .. De be sten 
moeten dit zijn. Daarom dient een. ieder de kans t e krijgen 
naar d.e :Universi·teit te komen, zonder eenige di scriminatie . 
Zoo is de · toestand ook in Finland, slechts heeft men ·een nume
rus clausus in sommige faculteiten moet en instellen. Ook i s 
het financiëel dikwijls moeilijk voor sommigen om te gaan 
studeeren. Hierom w~nscht hij uitbreiding van h~t heurzenstel
sel, waar nog wel wat aan mankeert. Ook de student~norganisa
ties trachten ar:::1e ~tudenten in materiëele omstandigheden te 
helpen. Tenslotte is het grootste problee~ niet de democrati
seering maar het herstel van het land· na den oorlog .. 
Het is een rustig welove1~ogen rapport. Zeer bewust van e igen 
waarde wordt het uitgesproken. De opvattingen stemmen veelal 
overeen met onze West€uropeesche. Er is geen sprake van ee nig 
schuldbekennen voor het meewerken met de Duitschers. Eerder 
klinkt soms een verwijt over de huidige toestand door. 
Rusland is hierdoor geprikkeld. Sjeftsof valt de Finsche dele
gatie aan door .te zeggen dat niet voldoende naar democratie · 
in Finland gestreefd wordt. Nog is het om economische redenen 
niet voor een ieder mogelijk te gaan studeeren. Roemeni e on
dersteunt dit en betreurt dat men in Finland niet erl:ent door 
met de Duitsehers mee te vechten fascistisch beïnvloed t e zijn. 
Roemenië wil dit wel erkennen en geeft daarna zijn verslag bij 
monde van Bratescu. Door Bratexcu wordt gezegd dat daar nooit 
democratie geweest is. Men heeft nu de taak om een gehe~l nieu
we Unive:siteit, die werkelijk democratisch is, op te ~1ouwen. 
Zoowel professoren als studentenworden gezuiverd, ook worden 
veel meer vrouwelijke studenten toegelaten. Ook hier streeft 
men naar uitbreiding van het aantal beurzen, 'iant terwijl de 
bevol::d.ng voor 80~ uit boeren bestaat, waren boeren zcors t:::: 
arm om te studeeren. Nu is. dit-met een beurs wel mo!;eli j k, maar 
men wil niet .!i tout prix boeren laten stuàee1·en en waaKt er
voor dat dit nu een bevoorrechte klasse wordt. ~peciaa!. beur
zen in natura van VO€ding of huisvesting worden u i t ge}< eerè .. 
Van veel belang is ook de oprichting van een uni vel' si tF: i t voor 
de HoPgaarsche minderheid. Er is thans geen f'pr<?.k e meer van 
een.ondcrdrukkin.~ van deze minderheid. De student:. f:n moe;en zich 
thans weer organiseeren na een jaren lang verbod. Een nationa
le organisatj.o is opgericht. Ma.'!r men heei t zeer t e kampen met 
de apathie onder de studenten, die door de jaren lange over 
heersching niet meer in staat zijn zelfstandi g :.e denken . 
Door deze organisatie wordt nu huisvestin8 en voeding grat is 
beschikbaar gesteld aan vele studenten. 
Ook houdt men zich bezig m8t de r eorganisatie van h~t. hooger 
orderwijs. Deze zal meer aandacht besteden aan de e i gen cul 
tuur, \'lat in overeçnstemming is mt;t het toelaten v&n d e: br ee
dere volksmassa tot de Universiteit. Toch zal men ook zi jn oo
gen.open houden voor wat in het buitenland gedaan worèt . 
Zoo heeft mon veel belangstelling voor de Volks Hoogescholen in 
Hongarije. Naast hét hooger onderwijs wenscht men ook h{;:t Mid-
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delbaar onderwijs te hervormen. D~ geheele toespraak is er 
wel opgericht om de tegenwoordige~ tot, standen te roemen t e
genover die van vroeger. Toch is het nit t ov~rdreven, maar 
blijf t een zakelijk overzicht van de ontwikkeling . 
Costenrijk v9lgt ~an met een w~ini~ z~ggend verslag, waarin 
lang uitge:w.eid wordt over d(. univE::rsitf.it. Een student moet 
l eeren zelfst andig te denken, hij 0 i ent meer b(;wondering te 
hûbben voor wetenschapsmenschen dan voor mannen van ~en daad. 
Cok de schoonheid moet hi j leeren waard~ere.n . 
De zuiverine; ven de univE:.rs i teit vindt goed door gang. Studen
t em worden beoord eelà door àC; Hochs r. hülcrschaft . Professoren 
door h"' ~ De'(ïart' m•.;nt van 0 :-r;E:.rv:ijs . Dcz<.: -Hochschülerschaft 
is è.e al omvatt0;;.è e s tuCÁc!1t <::ncr ,janl sat ic , waar iede r student. 
door zijn i~schri jvin~ al. lid van i s. In i edere univer s itei t 
i s i.:. en l ocale r 1:1ad, r 0ci1t strL.cl~s door alle studenten gè_kozen , 
maar de cand.idaten hi e;;rvoor dit:.ncn door de politieke partij
en en r Ggeer i nJ eoE:. dgskc~r~ t~ zijn. De presidenteft der lo-
cal e r aden vormen h'-' t b .. Jt l'.lr . . 

Na dezE to(;spr a ak s prel-kt nog EH:.n vertegenwoor diger van de 
Union Democrat. Student en uit Oos t çnrijk zijn dank uit voor 
de hulp van de rus om het vt-rpod t eg&n zijn organisatie op 
t e. heffen. 
Frankrij k logt daarna een verklar ing af over de universitai
r e situatie in dat land,· en wi jst ook op h~t groote tekort 
aan b~urzen. Twee dagèn lang h ebben de s tudenten er gestaakt 
omdat _dc reg~er.ing zoo weinig aandach~ hiE:: raan besteedt; . 
6% van h~t budget wordt aan onderwijsdoeleinden besteed, 2~ 
aan defensie . · 
Zweden vermeldt dat al sinds de l7e eeuw daar studentenorga
nisatios b~staan, die geleidelijk aan meer zegg&nsschap in de 
univcrsitC;it krije~n . Sinds .l941 werken· dcz& me~ aan de sa~ 

me:nstelling der- curricula Toch laat de toestana nog ·vt::el t ·e 
w~nschon over. Slechts ~ der studenten komt uit arbeiders
kring~n. Ook hi~r- i~ dit te wijt~n aan e6n tekort.aan stu
dietoelagen. Een commissie. is ing~steld om h~t aantal beur
zen uit t€ broiden. 
Dàn tracht Vasou~z de-verschillünde mccninge:n samen te v&t
t c:m . All~r opiniC; is dat elke discriminatie d-ient · geelimi
n ~... e. rd t 0 worden. !-'>aar v~eJalis er geen discriminatie bij de 
l.ti Gt doch door de economische situati~ . 
Tv-1ee wijzen zijn er om hier vcrbeterinr, in te brengen : 
r echts treeks door de Staat en daarnqast door de ~tudehten 
zelf~ die op de Staat in kunnen werken, die ook zelf geld 
bijeen kunnen brengen voor studietoelagen en die tenslotte 
ook door Volks Hooge&cholen de groote massa universitair 
onderwiJ S deelachtig kunnen doen worden. Maar primair is het 
een verantwoordeli . .:kheid va~ de Staat, die meer voor het on
derwijs dient uit 'te geven . De verschi':llen('e departementen : 
geven in alle lapden_ verhcuc.i ngsgewijs evenveel geld uit, · 
slechts bij Onde1~ijs en Defensie b~ staan groote afwijkingen 

· onderling. Hieruit trekt hij de conclusie dat men zeer wel 
ge+d van de begroeting van defensie naar het onderwijs kan o-
ve:rheve~en. . 
Merkwaardig is dat men in alle landen dit zelfde euvel kent, 
dat te weinig financi~ele steun bi j de s tudie geboden wordt. 
De discussie ,.,ordt nog met interesse op bezadigde wijze ge
voerd tot thans een meer politiek geluid geïntroduceerd ·wordt. 
Een Hongaarsche vertegenwoordiger verklaart dat dè strijd te
gen het fascisme in de universiteit het beste wordt uitge
voerd door een grooter aantal kinderen van boeren en arbeiders 
aan de universiteiten te laten s tudeeren, want de fascisten 
kwamen veelal uit de middenklasse voort. Daarentegen zullen 
arbeiders en boeren uit -erkentelijkheid voor de democratie ge-
porteerd zijn . · 

Ene el ann s~reekt over è e he rvormin ~ der univer siteiten : Ret 
aant al studenten moet uit f,ebreid worden. De Eneelsche NUS 
h ~eft zeggenschap in ctP h rvormingsplannen . 
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De middag wordt grootendeels gevuld met verklaringen van ko
loniale l anden vooraf geg~~~ door rapporten uit Bulgarije en 
Joegoslavië. Beide stemmel. ze ~n met he~ koor der Oost Euro-
peesche landen die vol lof zijn over de nieuwe to estanden in 

hun landen. Er is daar erondig gedenazificeerd en veel bree
dere lagen van de bevolking zijn thans in staat te studeeren. 
In het totaal is het aantal studenten veel grooter dan voor 
de oorlog. Men vraagt zich af waar zi j allen vlerk zullen vin
den . Joegoslavië ziet als een d er ctoelstellingen v~n de de
mocratiseering der universi teit dat de verhoudine der klas
sen daar dezelfde is als in de maat schappi j: hetzelfde geldt 
voor de middelbare scholen. De afgev~ard~gde stelt dan eeni
g;e aanbevelineen voor. t~a lanc he·en en weer gepraat benoemt 
men een commissie om de tekst der aan te nemen resolutie te 
redi~eeren . 
De d~scussie gaat dan voort met de rroblemen der koloniale 
landen, die ieder op hun beurt àe kolonisatoren aanvallen . 

. Vietnam protesteert tegen het ortreden Van Frankrijk' be
klaagt zich dat het onden;ijs zoo slécht is, terwijl Frank
rijk 1/3 aan zijn oorlo~svoerin~ uitgeeft. 
Egypte doet een aanval o~ Engeland en concludeert dat de de
mo cratiseering der universiteit nauw samenhangt in koloniale 
l anden met de emancipatie van die landen, daar tot het vrij 
worden de universiteit er slechts opgericht zal zijn nuttige 
dienaren voor de kolonisator te vormen. 
Daarna ·geeft de Indonesische· vertegenwoordiger Soejijono, een 
zeer bescheiden en teruggetrokken mensch, die zich angstvallig 
afzijdig houdt van col').tact met de Nederlandsche .delegatîe zijn 
verslag. Eerst krijgt Nede~land eep ve~g uit de .?an, wèt zeer 
veel bijval vindt in de zaal. Hij ziet als wenschelijk dat de 
maleische taal voertaal zal zijn en dat leerb9eken ge zuiverd 
zullen worden van Nederlandsen imperialistische tendenzen. 
De universitaire jeugd mag vol~ens he~ niet _geisoleerd zijn 
van de verdere jeugd, zooals arbeiders ën boerelijeugd. ·Anders 
gaat deze jeugd zich beschouwen als een bevoorrechte kast·e, 
zonder dat zij de belangen van het geheele vólk _ inter~sseeren. 
De universitaire jeugd heeft volgens hem tot.~aak· het algemeen 
welzijn \6n het volk en zij dient vooraan te gaan als intellec
tuèel e el ite in den strijd voor onafhankelijkheid en betere .
sociale toestanden. 
Ten~lotte wenacht hij het r,eheelé Nederlandsche systeem van 

.. onderwijs te elemineeren, daar dit ope;elegd is en niet reke
ning houdt met de eigen cultuur van het volk. 
Aan het eind verklaart de vertegenwoordiger van India Dang 
dat een universiteit er niet is om kler!:en op te leveren; 
maar om het volk als ~ehfel t~ di~nen, Hij ve~wijt Engeland 
dit niet nagestreefd-te hebben. Er stud eerengeen arbeiders 
of boerenzoon5 in I ndiai dcar zii di~ r-i et ~unnen betalen en 
nog worden de college ge den t_ell:èns weer ver-:10ogd. Alle be
noemingen aan Indische uni·lel' Siteiten wo~der- door Engelsehen 
i?edaan , boeken worden doo1· Engeland uitgezocht, vaak met een 
.~mperialistische strekking. Met C:e~ groote overvloed van . 
woorden en een gloedvol be':.cog wee•:. Dang steeds weer spec1.aal 
het Aziatische gedeelte de:- vergaderir.g tot groote bijval te 
brengen •. Hij voelt zich de e:xponent van het ontwakend Azia
tisch nationalisme. 
Het gebrek van vele afhankelijke volken is dat ze alle verant
woordelijkheid van zich afschuiven op de hun overh€"erschende 
landen. In plaats dat India nu zelf ne opbouw ter hand neemt·, 
blijft het Engeland beschuldigen van een slechte gang v.~n za
ken . In Indonesië voelt m~n :neer de eigen uer?ntwoordelijk
heid .• D.e delegaties wier landen bc-,schuldigd worden, ·vooral de 
Engelsehen en Fransehen reageeren hierop niet maar gaan na af
loop glimlachend een !)raatj e rn-:t hun beschuldigers maken . 
Bij deze discussie was wel zeer evident dat ieder land steeds 
weer van uit zijn hoek s_:->reckt en geen po~ingen doet om objec-
tief tegenovec · -~ hlemen te gaan s taan. 
~ s Avonds o~ - ~c j echische r egeering de Councilleden in 
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een hötel in de stad. Maar àe regêering bl~jkt geen t i jd te 
hebben dus Grohman treeàt nam~ns haar op. Het c·e:1ecle ge zel
schap verkeert in een Carnavalsstemming, er v;ordt gezongen 
en gedanst , in tegenstellinf: n1ct de gebruikel ~jke progres
sieve kleedine; met onen her"è jE!::; en korte broekjes , is i eder 
nu gekleed mtt ctat in stemnlng ~ekleed pak, soms zelfs met 
vest. Deze bijeenkomst heef~ h~t nut dat men vrijer omgaat 
met elkaar en een beter inforl"ît-1el contact krijgt. Evenwel 
bl ijft men er..igszil:::. O!"l ee:1 <'f:::tand van de Nederlands che de
legatie, men ziet ~el'l als vn:~~nd e eend in de bijt, als men
s chen met een uitzonderlijk verderfelijke gedachtengang. 
Onde r een geani meerd eesprek verkilt soms het gezicht van den 
ander, wanneer blijkt dat rr.en uit Holland komt. ' 
Toch i s deze avond nuttig daar met Rambusch (Canadees ) de or
gani sat ie van de opposit ie Wûrdt besproken . Men besluit eerst 
nog eenige gedelegeerden nader te lee ren kennen om dan een 
onderlinge bespreking met opposanten te beleggen ten einde 
plannen voor onze taak en handelwijze in de rus t e bespreken. 
Daarnaast voert Hendriksz zeer actief besprekin~en met eenige 
Azi atische gedelegeerden door Adiseshia bijeen· geintroduceerd. 
Thans blijkt het van groot belang te zijn dat hij met de del e
gati e i s mee gegaan, daar men sle chts contact met deze l ieden 
tot gesprek kan komen , wanneer hun wantrouwen eeni gszins ovèr
wonnen is doordat een ~trouwd persoon hem ingeleid heeft. 
Lang spreekt Hend·riksz in het bijzonder met Soeti lf·ono, om met 
hem het afleggen van een gemeenschappelijke Ned. Indonesische 
verkl~ing te 'bespreken . Doch deze voelt zich hie~ op glas ijs 
en .is nauwelijks tot eenig o~e·rleg te bewegen . Zi jn mandaat is 
zeer beperkt en .tenslotte slaat h~ j hbt · voor stel van e en ge
zamenlijke verklar~ng af . La .. t i n den avond keert men naar 
Tivo College ter ug. · 

Zaterdag 2 August~s. 
Op dezen ochtend werd ·de discussie van den vori gen ·dag uitge
steld en ging men over tot de bespreking van het contaet met 
Duitsche studenten . · · 
De ve~gadering besluit een commi ss ie te zenden naar Duitsch
land, met de 4 stemmen tegen van Zwitserland en Zweden . 
W.teeer (Zwitserland} verklaar t zich tegen omdat hij van mee
ning is dat reeds meer dan ~enoeg materiaal over de sociale 
en cultureele to·~stand ~ ey- Du~.::.f>che studenten verkregen is • 
Maar het doel is contact opnemen met Duitsche studente~ . 
Polen verklaar~ zich tecen het ver l eenen van pulp aan . 
Duitschers, want andere l anden zijn het meer waard. Verder 
héeft het geen zin met Dui tsehers t e spre~en, zoolang zij 
toch zich niet een zelfde taak s t ellen als de IUS om de vrede 
en demoç~atie te bevorderen . De rus .dient in elk geval Duitsch
land .te heinvloeden en niet omgeke erd. Polen vraagt een zetel 
in de commissie. Een I~aliaan wenscht eerst het rapport van de 
co~ssi~ af te wachten voordat de heslissing genomen wordt · 
om een Dui·tsch student toe te l aten tot de rus vergaderingen. 
In elk geval -wil hij ·wel hulp verleenen, slechts moet de hulp 
voorgaan aan die landen die hun bl oed vergoten hebben voor de 
democratie . 
Vas~uez stelt de vraag hoe Duitsche nazi pr ofess0ren naar A
merik~ komen. Een vertegenwoordi ger van Palestina stelt hier 
tegen~Yer dat het antisemitisme nog in Duitschland leeft. 
Engeland heeft een voorstel i ngedi end voor de t áak van deze 
Commissie die naar alle 4 2ones di~nt te gaan om te onderzoe
ken : 
a. de materi~ele toestand binn~n de Duit sche universiteiten. 
b.. de denazificatie van staf · en studenten . 
c. de activiteit van d~ onderwijsinstanties der bezetters. 
d. wèderopbouw door studenten ondcrrtomen . 
e. de houding van. student tegen èe huidig~ wereldproblemen. 
f. de bestaande ~tudentenorganisat~ ês . 
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IJaarna?.st. diGnt deze commis5iE zooveel mogel ijk bc.k t: r.àheid aan 
dE: ru s· ··:..':: g~vE:n én rapport uit te: b1 e ngcm of Duit schc Studen
tenorga.nisaties als \ ;anrnr..m<:rs in d l.; rus erkend kunnen worden , 
of noe hulp verl eend kan v•orde.n, de mogelijkheid van contact, 
hoe bo eken 7ia de rus naar Duit schland ge zonden kunnc. n worden , 
t E:nslotte aanbevelingen voor e~n verbetering i n een beurzen
st e l sel. Na eenigo amendementen speciaal bet reff€nde onàE:rzoek 
naar DP 's werd deze. resol ut i e aangenomen. . 
Di en middag bracht de Nedcrlandsche delegatie door als gast van 
den Ne:der landschen zaakg(lastigde in zijn hui s bui tc.n ?~aag ge
legen t(.midden van het schoone Tsjechische l anc'. . 
In de Cou~cil kwam toen ter sprak e de toesta~d van Chin,e schc 
studenten, waarbi j men wenschte te protestesr en t egen de in
terventie der Vereenigde Staten in de Chinees che i nterne ~wes
tiE:.: s . 

Zondag 3 Augustu s. 

De volgende dagen werden besteed aan he t wer k der departementen 
van de rus. 
Hie~voor verdeeLde de Go~n~il zich i n gr oepen, zoodat iedE:r land 
in elk der commissies die deze zaken onderzochtE-n, verte:genwoor-
digd Wèi.S ~ . 

De Nederlandscha delegatie verdeelde zich a ls volgt : 
Intellectu~l Cooper,.ation Departme:.nt ( ren): Hint zen 
Press ~nà,. Information (Pers) De: partment :Vie t s 
Sport Department :. . . : Hint:ten 
Cent.r~l Travel and Exchange Department ( CTED) :Viets 
Econociic, Soci~l and Hoalth Department (ESH) :Hint~en en Vic.ts 
Relief and 'Re:construction Department (RRD) · : ·Hendriksz . 

De rapporten van deze: commissies werden besproken en aangenomc.n 
in een pl enaire zitting voor de ëerste vier · op 4 August us in den 
middag ondE:r voorzitt.er·schap vu.n Trouvat·. 
De iaat st e twee op 6 Au.gustus in den ocht(.:nd. 
De dE:legat.i e h e E.ft zich hierbij beperkt tot . h ~:- t aanhoore:n van de 
bGs~rekingen, aangE:zien m&n ni et kon medespreken in de prakti-
sche uitvo ering ·van de taak de:r rus. . 
De algem~ene indruk was dat hier werkel i jk de zak en besproken 
,.,rerde'ri,: die naar Ncderlandsch inzicht tot de taak van een inter
~ationaal studenten organi satie behooren; hE:t behartigen de:r 
belangE-n van de studenten inde \'!t-.reld. Meestal was een discus
sie zakelijk en werd met belangstellinF, gevoerd. Politi-eke op
vattingen kwamen bijna niet ter sprak-e, hoewel een enkele ma.;.l 
eeu add ertje uit het gra~ kroop. Men zeelt zeker naar de 'bëste 
oolossing, al botsten de meeningen nog al eens fel. 
Slechts kan men sceptisch starut tegenover de uit voering van de 
vele aanbevelin~en die s ectaan werden. De vraag blijft of qe pó
litieke belangstelling niet de behartiging .van de werkelijke · 
stud~ntenbelangen i~ het gedrang zal breneen. . . · 
Het resultaat dér dis cussiés in de commissies ~erd n~ergelegd in 
een r;;eKs aanbevelingen , welke d.:.arna voor iedere comrdssie a
part i~ c... e pl_enaire vergadering gebracht werd om è.C'l3r u.angenomen 
t e \•Tor den. · 
De volgende aanbevelingen werden aangenomen: 
Int ell e ~tual Cooperation Department (rCD) 
Vo . r op werd gesteld dat de hoofdzaak ~s de uitvoer ing.der beslis
singen van Congres en Counci:). betreffende de derr.ccr atiseering 
de:c 1Jniversit ei t en en de intell ectue:ele sam~mwerking tusséhen 
studenten alle r l a nden. · · 
Cul tu•~ee l\.~ ui twi sscüing. . 
1 )' cor:respóndentie uitwisseling zooveel mogelijk gedecen"vrali

secrd door nDtionale or ganen la t en regelen .· 
2 ) v0or ui twi sselinr.; van . boeken en tijdschriften èiE:nt de ICD' 

slechts al s clearinr orgaan t e werken. 
J) uitwi s seling van ·.iilms bevorder en door he t aanleggen van. een 

~ijst van i a ieder l and beschikbare films met opvoedende 
wàardê . · 

4 ) Eet. ::en zal als :lntertmidiair di e:nen voor he:t v<.rl<;tmen van i n-
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lichtingen ov~r studenten in andGr~ land~n. 
5) bevorde:rcm van studieuit\dsseling van studcntûn o.a. door 

actoptatie van andere coll~g~s en un±v~rsitcit~n. 
Intelle:ctueele hulpvcrleenine . 
1) e<:.n priori te i tssyst::. & rn dic:1t opgcst d d t<:. word l n. 
2) aandrang o, d~ l~dcn om boek~n v~or hulpvcrl 00ning in tt 

z0nden in overGenstemming met du plann~n van WSR 
3) vormen vàn teams van professore-p voor intellectueele hul·p

verleening aan achterlijke landen. 
4) ocro~o op rcgeer~ne om oeurzbn D~schikbaar tG stellen voor 

studenten uit koloniale landbn en landen die strijden voor 
hun bevrijding. 

Inforrnatie:. 

1) opric11t~n van L ..... n bureau ml, t ducumcntatie ov~r de vt.rschil
lénd~ ondGrwijssystcmGn. 

2) Drie nieuwe fnculteit.sburec.,u: zullen o .lgericht \>rorden. 
ûverwoge:n worden cie f .q_cul t~;i tl!n van Landbouw, Opvoeding, 
Techniek en 1!-cor.or.:ic.; cor.f..._.cûn~ies hier voor- ·zullen gehou
den worden in India , l. c st ln~iè, Schotland , Zweden en Dene
marken . 

3) politiek van het ICD dient ee~icht te zijn op coördineeren 
van het werk der leden. 

De Medische Conferentie in Engeland wordt zeer toegejuicht. 
Verder wordt aanbevolen ·uitwisseling van cultureele ~tudenten
groepen. 
Deelname van de rus aan de wereld jeugd festivals dient meer 
bevorderd te worden. 
Bütrekkingen tot andere organisaties: 
Unesco. 
a. men mo E:t strev€.n naar oen erkenning door Unesco. 
b. nationale organisaties moeten vertegenwoordigd zijn in na

tionale Unesco· Committees en deze dinnen aart te dringen op 
erkenning van IU S. · 

c. steun verleenen aan planncm van Un~sco, voorzoover ze op 
het t8rrein der rus liggen . ., 

ISS. 
De· l eden van IUS V<.:; rtt:: ~enwoordigd in ISS organen dienen t e. hel
pen bij de cultureele prqJ~cten van ISS. 

beide secretariaten moetE:n elkaar behulpzaam zijn. 
Council Vûrklaart zich tegen iûder~ maatregel diû cultureel con-
tact tufschün vcrschillE>nde· landen vc·rhindert. · 

Sport Dcpártment. · 
Beter contact is noJdzakelijk met l andelijke organisatie~ -
questionnaires dienen beter b~::antwoord te worden, een verant
woordelijke contactman moet aangewezen worden. 
Winterspelen in Davos. Het rapport van ur . Schneiter wordt over
eenomen behalve hEt eedeelte wa~r hij aandringt op de vorming 
van een internationale s portorg<misatie naas t de IUS. Speciaal 
wordt eewezen op de aanbevel.int: dat uni versitair1e sport in een 
geest vun sportiviteit en kameraadschap beoefend dient te wor
den en dat nationalistische te~denzen uit f.en booze zijn. 

Zom~rs~el •' n Parijs. Naast eenige technische aanbevelingen werd 
er op ~qngedrongen dat tijdens de spelen al het mogelijke ge
daan zal worden om de IUS te populariseeren . 

Sportcon1~r~~tie in Lyon. De agenda hiervoor wordt aangenomen. 
Som~ire 1 nd~ strevEn naar de oprichting van een los van de 
rus st and· SF rtu~ie, maar men wenscht de eenheid onder de 
studen· n h ~dhaven · en daarom liEver het Sportdepartement 
der !US ui t te rEiden met ecnige sportdeskundigen . 
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ISS zal zich voornemeli jk toeleggen op hulpverleening door WSR. 
Wanneer dit lichaam op den duur zou O')f.:eheven worden, daar de 
nood geleenigd is z~1 ISS ~ich toch nog op langeren termijn ten 
dvél 8tellen de levensomstandigheden van studenten te v~rbete
ren. De uitvo~rinz van deze taak van hulpverleening laat IUS 
nu t~C:héel aan ISS - ·.vSR over. Hi~rn&.ast heeft ISS een cul tu
reele taal~, welke evenwel niet de aandacht van hulpverleening 
ma,cr afleiden. Deze wordt vervuld door het hou0en van conferen
ties ovLr algemeen~ cult~reelc problemen, door het organisee
ren van studytours, door !1ct ge;; ven van informatie. 
Do student~muitwissoling evena: ... s correspondentie laat ISS uit
sluitE.nd aan de N.~.tiona.le Durcaux over. 
Verder streven de 11aticmale unies naar een 50% vertegenwoor
diging van studeaten in ISS comités. 
In de ISS Assembly vnardigt lUS 4 van zijn Executive leden af. 
Verder wenschte men nationrrle inzamelingsacties te houden door 
nationale reliefbureaux voorbereid, waarvan het :r.eld aan WSR 
zal afgedragen \'lorden en een r8const ructie brigade uit te zen
den naar getroffen gebieden. 
Economi.:.al Social <md Ht:vl th Department. Doeleinden zijn een 
beter contact te hebben met de leden, want ook hi\l werden 
questionnaires niet beantwoord, infoi'matie over toestanden in 
andere landen, regelmatig statistisch onderzoek over 0e socia
le positie der student in de l~nden, steun te verkrijgen van 
Unesco, bestrijding van tuberculose door oprichting van sana
toria en rusthuizen voor studenten. Tenslotte het houden van 
een wereld conferentie over deze problemen. 

Tenslotte werd op Maandag 4 Augustus in den avond het rapport 
betreffende de democratiseering der universitei~ aangenomen, 
Dit hield dan in dat de taak van de IUS is discriminatie bij 
de toelating tot àe universiteit tegen te gaan, een veel uit
gebreider beurzensysteem, daarnaast een afschaffen of vermin
dering van college- en examengelden, en tenslotte het verschaf
fen van leerboeken. Veel aandacht dient er aan besteed te wor
den om het hooger onderwijs toegankelijk te maken voor de bree
de lagen van de jeugd. Het dient te werken om rassentheoriên 
en imperialistische pr opaganda te weren in het onderwijs~ 
Studenten en professoren die collaboreerden met· het fascisme 
dienen van de t+niversiteit verwijderd te worden. 
Er werd besloten een commissie naar Duitschland te sturen, om 
de levensomstandigheden en de geestelijke gesteldheid van de 
studenten te onderzoeken, en zelfs een eventueele toelating 
tot de lUS. Naar Griekenland wordt een commissie gezonden om 
te onderzoeken hoe men daar kan hel~en. · 
Tenslotte zal de Ius T)rotcstecren te~cn de onderdrukking van 
de Armcensche student,en door è-e: d-:: Knomintang rE:geering. 
Deze r esoluties WE:.!rden :r.bestal in een snel tempo aangenomen, 
zonder dat er veel discussie ever ontstond, want men had de 
strijd al in de commissic uit gestr~der. en bijna ste~ds m~t al
gemeene st~mmen. 
5 Augustus. De Council h1arn in ol e:nair E:. z.:..tting bijeen onder 
v~orzitterschap van Cat~r. 
Trouvat geeft e~n inleidend rapport over de werkslijkt bbhoef
ten der stuûentbn. Hij ziet als groot e hinderpa~l voor de de
movratis~ering der unjvLrsit ~ it dat het aan d~ studenten zoo
wel op materieel als OJ? gt; •; st .:1 i.~k g6bi.ed nog aan alles ont
bre e~~ . Daarom is het hoew. l ~r g~Ln discriminatie best~at bij 
de toe] ating tot de ur.ivorsi t e i t - to::i1 ;·nmogelijk voor bc,..,aalde 
be volkingsgroepen om te gaan studeerGn, omdat zij finanriêel 
daartoe niet in st<tat zijn. Ei .j meent dat dc IUS er ne.ar moet 
streven een vakver c.enigin[ var: st..1denten t .... zijn, m(:t als taak 
~6t verhoteren van de studi omopalijkhE:.dcn en le v~nsomstandig
heden der stucientt:n . De stuc· t:nt moet goed verzorgd worden om
dat hij voor zi jn g~estelijke arbeid voor alles rust noodig 
h tlf'.. . 
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hc::t ···':) t hi,i ni et, als 'C'1 bEvocrrt:.cht(; groE:p bi;schomid worden , 
cl: .... ; l1~~ al::o cc.n to...:komst ~- e;· 'f!~Ol'0e'l.·olle wc rklcr&cht in è.e maat
sc.nar:-D.:..J \:(in e;eJ d<.;· • 
~~ h~hD~ft0n VJn dtn etu~rnt 7i ~n : 
a. -o-· fT• !mi svc ~t t~.: zi .~n, rh::·:-·: ... il<·t f t hj j studentenhuizen 

noo'"'u:!: . Gitt-.s Uni'JCI'!ü~· ü·es 0f c0J.lP.p;es, wa3r mem te~en 
Z.\..•:...! ' :..a ::l: prijs kan ~Cth.l'1 , · 

b . o:->1 '7irh te vol.dcn , d3: ~ ror1 !"!•.n::>as ctlrht .bij è~.,; u:li '.f(:rsi t eit 
vl é:ar :n~ l l vo eè...:nmc ~..n .e:;o..:d1~ ::ç:>p~., r. té:é; 1 t :..jdcn k,:m krij z~..:n. 

c . o m <"ijn g0 zor.c~ l1·. ld t .... Vl.l' :· .. 0:i:"'f.';l:.H, onci.c .· !'ltudt..nt{..H komt b.v. 
·o:.d'·-··culo3e h: ., :"·:~1 zoov•, l voo1· o>:: ·Jnde;r dr. r t:st dt:r bc
~c_->lkin~ , da3r o:.l z::_jn studt nt(;nsanatoria en r ustht:.izcn _P-oq-
,; \ i - • 

d . o~ o~ts~annin: t {.. h cbb~n opdat zi j · niet ge1so1ecrd zi j n 
v1n hun ~~ct u studtnt~n, daarom dus clubs, cultureele bozig-
h ~en , sport, ~te . · • 

Om al deze bc.hoeft e.n binnen het bereik van ieder t!! brengtc.n 
mo~ t · n m0Gr s tudenten fn ruimer e. mate Qeurzen kunnen krijg&n, 
spc c ia~ l exmilitairen met E.:bn g~zin. 
Naast d r z~ materf@~le b~hoeften h&bft ' dtc. · student ook op zijri 
studiegeb~ ed zeker6 zaken noodig, . als onderwijs in zijn eigen 
t ·al, vri j gçbruik van bibliotheken on laboratoria, garantie 
van tet rekking na afloop van zijn studie·: 
De IUS heeft tot taak de studenten der wereld hierbij te hel
pen door geldelijke hulp te verleenen aan organisaties in be~ 
hoeftige l~nden en door reconstructie brigades ~it te zenden 
naar- die larxlen, verder door de nationale organisatie te .:>ti
mulce·ren om het leven van de studenten in hun land te verbe
teren door aandrang op hun règeering uit .te oefenen. 
Er dient ook contact met de vakvereaniging·en hierover opgeno
men te worden. Teg~n hulp aan vroégere i'a~cist.ische studenten 
moet ieder zich .verzetten, maar de Economie and Social Coun
cil van de UNO dient hulp te verleenen aan studenten uit ach-
terlijke landen. · · . · · 
Tenslotte stelt hij voor een Stndent Charter op te stellen, 
waarin de rechten der student vermeld staan. · , 
Wieser (Zwitserl~nd) merkt op \:ij willen den student ~èt zien 

, als intellectueel arbeider, er is een essentiëel vetschil t~s
schen b~d en hoofdarbeider. Hoofdarbei:.i kan men nJet naar zijn 
waarde beloonen. Vasouez is h~t nit." eens hic·r mède, ook hoofd
arbeiders moeten beloond worden anders v1ordt er geen l:ntell ec
~ueel werk verricht. 
Een draftin~ committee wordt samengesteld om een resolutie voor 

te stellen. 
Adiseshia stelt een motie voor dat de IUS in kwesties van hulp
ve.rl.eening van socialen aard'· meer .in de richting van ISS. moet 
werken. Dït v,ordt aangenomen. . . 
Dan vraagt de vertegenwoordiger van Australië Redrup het 
woord. Hij was pas gearriveerd uit Australiê~ Zijn verklaring 
verwekt eenige opschudding. ~enigszi~ b1iten. het behandelde 
onderwerp om, en spreekt hij zich namens de organisatie die hem 
stuurde uit voor een apolitie~ s~andpunt. 
De Australische Studenten Unje ~ereenigt de meest uiteenlo~pen
de sociale en politieke groepen en kan dusnooit goed samenwer
ken, wanneer dadr po]itieke beslissingen genomen worden. 
Daarnaast bepaalt hun constitutie dat het niet geoorloofd is 
besluiten te nemen over zaken die andere landen aangaan of be
langen die buiten de studentenwereld liggen. Poli~ieke beslis
singen te nemen is het werk van de UNO. Deze toespraak was eeq 
wel zeer onverwachte bijval voor de houding van· de Nederland
scha delegatie, en versterkte zeer de ffioed, terwijl de Coun
cil te zeer gerbaasd was over deze aanval op de politiek om 
dadelijk te kuP-nen reageeten. · . 
Men zette de discussie voort betreffende de behoeften der stu
denten . Door een aparte commissie werd een reeólutie opgesteld. 
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Naast tan rEeks prac~ische wenschc~ stelde men vast dat dé 
IUS en àe national~ organisaties moët werken voor de erken
ning van de plaats van den stuàent in dv maatschappij en de 
rol, die hij daarin kan spélen. Verstand is niet alleen een 
voorrecht d€r rijken, maar ook arb€id ers en boerenjeugd moe
ten ook de gElegenheid hebben om te caan studeeren . 
Tenslotte hebben alle studenten r~cht op onderwijs in hun ei
gen taal en cultuur en dit geldt speciaal voor koloniale vol
kerün. Deze resolutie wordt tenslotte unaniem aanvaard. 

' In den avond van 5 Augustus ginr de ,;oltallige delegatie Me-
juffrom-J Nauta, di~ uit Holland arriveerde aan het station af
halen. Zij werd snel op de hoogte van de situatie gebracht op
dat zij door het missen van eenige dagen van de Council niet. 
zou achter blijven. De dele~atie was toen nogal optimist over 
de relatie met de rus, in tegenstellinr. tot de eerste dagen. 
Er bleek meer steun en begrip voer het Nedcrlandsche standount 
dan verwacht was en in het bijzonder door c~ e bijstand van Äme
rika leek het niet uitgesloten de Council tot concessies te 
brengen wat betreft de autonomie. Daaril.:last hadden de commis
sie vergaderingen over het :ücer.:ecn de indruk gemaakt dat men 
werkelijk belangstellend was voor de t·:erkelijke studenten pro
blemen en dat men ook zou verwezenlijken wat men 0!1 dit gebied 
besloten had. 
In het algemeen stond politïek minder in t:et middelpunt dan 
verwacht we.:rd. Daartegenover was duidelijk dat Nederland oppo
sitie zou moeten voere.n teben de heerscht::nde politieke t enden
zen, mé.al"' het ·scheen op dat moment oi er voldoenè.e hulpkrach
ten zouden zijn om eeri k~achtig geluid te doen hooren. Mit~ 
Nederland maar volledige. handelingsvrijheid kon verkrijgen , 
dacht de delegatie toen~ _ zou het lidmaatschap aan te bevelen 
zijn omdat zoo effectiever een eigen meening naar voren ge
bracht dou kunnen worden. 
De betrekkingen tot de andere delegatieleden, waren beter dan 
in den beginne doch nog steeds koel en op een afstand. De komst 
van Mejuffrouw Naute leverde eenig~ moeilijkheid bij_ de in
schrijving op, toen men protesteerde t egen h~t toelaten van al
weer een Nederlandscha afgevaardigde. 
Hoewel er offici~el bijna geen feestelijkheden op het programma 
voorkwamen vonden toch geregeld ge!mproviseerde kamerfestijnen 
plaats, waar gedronken en gezongen werd tot laat in den nacht. 
Geen der delegatieleden .gelukte het goed in dez~ sfeer en stijl 
van deze avonden te ~men. Hoewel het soms zijn nut afwierp 
door een inofficiëel gesprek, nam de delegatie slechts noOde 
hier aan deel, daar eèn blijvende t Grughoudendheid bléef be- . 
staan,een wantrouwen tege~ y~rm~ede reactionnaire opvattingen. 

Op 6 Augustus werè.en in plenaire ochtendzitting de rapporten 
"der commissies betreffende Economical Social and Health De
partment en R~lief and Reconstruction Department aangenomen. 
In den middag kwam de Council niet bijGcn , want ~ e Executive 
Committtee vergaderde. Eenige lan0en te weten Amerika, Oos
tenrijk, Zwitserland·, .... chotla~1d , B ~.ügië, Australië en ook 
Holland, hadden een aantal voorwaarden opgesteld, welke deze 
landen vervuld wenschten te zien om lid te vrorden of nog te 
blijven. Deze voor,,raard~n, die Meestal de eisch van autonomie 

en een apolitieke discussi~ inhielden, werden in de vergade
ring van· de EC besproken. Aan het P-inde van den middag lekte 
door Meerts, de penningmeester der IUS uit dat er w~inig kans 
was dat de voonraarden geaccepteerd zouden wotden_, hoogstens 
zouden de Amerikaansche voorstellen gebruikt worden om daar 
alle andere eischen -onder te laten vallen. Onder de opponeeren
de landen heerscnte een versla~en stemming. Zij- ~egaven zich 
toen in den avond naar etn verborgen caf~ met een wijd uit
zicht over Praag. Daar in de afzondering conspireerden de op-
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posanten bestaandç uit vertégenwoordigers van B~lgi ë, 0Jsten
rijk, Zwitserlartd, Canada, Schotland en Holland. 
6r \·:t.rd t t sproken ~:at en hoe men onderling cont[1ct Z0!1 onder
houcién. Dit zou van bijzon0.er bel ang bl ijken t e zijn, indien 
deze o ·aE:p bui t c. n de l US kwa~ te staan . ~1en was wel van meç
nin~ g~e~ tee&~organisatia t e moetGn oprichtGn om geen ono
verbru~bare kloof tct stand té brE:ngE:n. /ülere çrst was van 
bclan~: h ~ t ui twi!::::;c.l cn V'i'1 g(;gevcns, speciaal C')nfidentiêel 
niL.'H/S bc.trefft;n0e de rus. Men btsloot E:Cns in de maand aan de 
aailw~: zi ?;E:n vanuit i<.: d .-~ 1· Lmd een r ondschri,ivtn t t. ri :::hte::1 met 
ni•_nws over ec.n aanL.iÜ vastgestelde:; ondE::rwcrpt;n. 
Voor d.:. z..: rond se·-r ~ ... :i trit: vc· ~I wens eh t e m0 11 ook no(T ~nd ere rr.e 
d L G 1. <:u1<Jc. rs te wc·v.. n i n èû ScandinavL3chG lé:llldL.n, i. 1 ~( Do
mt ni ons en onder enk~le Katholiekt; studentenor ganisat i es. 
Mon overwoog ver der het contact door sport tu ssçhen de?e L:t·1 -
den .. Of het wenschelijk ware hiervoor een aparte sportor~ani
satie op te richten zou aan de ontwikkelipg overgelatE: n v<or
c'en , in elk geval zou men sport teams uit wi sselen. Ook zou 
een int ensiever contact geschapen worden, via r eisuitwisse
lin~sburea~. Eventueel ware het wenschelijk een aparte con
ferent i e bijeen te roepen met vertegenwoordigers der bureaux 
uit deze landen, Oostenrijk verklaarde zich bereid gastheer 
t e zi jn . Tenslotte besloot men met het zelfde gezelschap met 
Paschen 1948 in Glasgow weer bijeen te komen. Gesterkt door 
wi jn en het besef van deze oppositie ~enheid toog men toen 
weer naar het Ti~o College. 

7 Au;ust1J s . · Pieniazek (Pool.} in de Chair. 
Aan è.e orde is nu de bespreking van de behoeften der studen
ten uit koloniale landen . · Tomovié lid van de commissie, dj_e 

ge~an&nlijk ·door WFDY èn IUS naar Z.,O.Azië gestuurd is, lees't 
het r apport over. zijn r&is voor. Hij beaocht India, Burma, 
Indoncsi~ en· M&lakka, in Vietnam werd hij ni6t toegelaten. 
Volgens hetgeen hij voorleE:st heeft hij v~el gezien en velen 
gesproken. ·Toch staat er weinig feitelijks in hc;t rapport en 
is het l~ieer een strijdgeschrift tegen het imperialisme. 
Zeer wordt de nadruk gel egd op de armoede onder het volk. 
Steeds v;eer opkomende hongersnood; slechte Fonin:;e.n, hij 
wijt deze toestand aan het economische systeem, waarbij 
bouwland en industrie in h.anden zijn van buitenla nd r-:1· :3 of 
van enkele rijke bewoners van het land, die daa1,1it hun in
komsten trekken, ten;ijl dan voor den pachter of arbeider te 
weinig overschiet. In lndonesië. wijt hij de geQrekkige om
standigheden aan de bezetting en aan een door iJederlanders 
doorgevoerde blokkade. Na de bespreking van de algeroeene ~oe
stand van het volk beschrijft hij de stuèentenorganisaties. 
In al dez~ ·landen omvatten deze de overgroote meerderheid 
der sturlenten, behalve· in India, ~aar naast de Mohammedaan-
sche Stu( entenorganisaties in Pakistan twee groote organisa-
ties bestaan. All India Stud. Congressen. Federation.(All India 
Slechts de Federat.is lid der IUS. Het Con~res heeft gewei- (Stud . 
gerd omdat de lUS niet anti- imperialistisch is en zich nie~ : (Fect. ) · 
feldoende met dit protleem der politiek .bezig houdt, wat z~J 
eischen van een studentenorganisatie. 
Bij al deze organisaties is de commissie met veel vertoon 
ontvanf en, want men verzocht van hun steun in hun strijd 
voor hun onafhankelijkhei d. 
De conclusie is dat de reis veel heeft bijgedra~en tot het 
bekend maken det .IUS en het bi jeenbrengen der studenten van 
alle landen. 
Na het rapport gaat men over tot de lunch. 
Aan het begin van de~ midd~~zitting verklaa~t ~ang (India} 
dat het gebeuren in Z.O .Az~~ een meeili.jkhe~d l.S voor allen, 
maar doch ook van belang. Er is een gemeenschappelijke strijd. 
India, Egypte, Indonesië, Iran, Madagascar, en Brit·. Ou~ama 
lezen in de vergaderif10 rapporten voor over toestaz:1den 1n hun 
land. 
Vietnam legt tez~~P wet Frankrijk een verklaring af, waarb~j 
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het Ot)treden van de Fransc::e rcP"e~r i. n~ vcroorreeld .wordt en 
:nen het terugtrekken è er Frc.r:scne t1 ·o~ ')e. eischt om Vietnam 
haar onafhankelijkhcirl t e geven. · 
Daa1·na begint een discussie cve: l-:( \: r ëJp')ort v<Jn Tomovi~. 
Engel èincl protN;teert te .. en de inhoud, i! <:.ar trekt dit "-'eer 
in, fl.r.Jer ika zie C. a.ls bezwadr, èe.t er slechts weinig exacte 
ge~ev e~s in voorkom5n , maar dat htt meer een kort verhaal 
is over het imperialisme dan een werkelijk overzicht. 
Ruslanè en India verdedigen het rapport en dringen aan op 
publ ic.=-ttie. 
Men stelt voor een koloniaal bureé:tu tot stand te brengen, 
1ngelanè ziet als bezwaar dat er slechts gelukwenschen van 
dit bureau zouden uitgaan en stelt voor om aan iede1. depar
tement iemand te benoemen, die zich uitsluitend met koloni
ale problemen bezighoudt. Het rapport wordt verdedigd met 
een beroep op de opvoedende taak van IUS. Amerika"wil het 
wel accepteren, mits er meer gegevens aan toegevoegd worden. 
Tenslotte le~t ook Engeland zich er bij n·eer en het rapport 
wordt aangenomen. Ook geeft Engeland toe het bureau op te 
richten, ~oodat aldus besloten wordt. Tot in den avond zet 
zich de discussie voort. Een gedeelte der èelegatic bezocht 
de o~ra, daartoe uitgenoodigd dvor MacGregor, de Schotsche 
dd.t6atie. 

Oo Vrijdag 8 Augu!"tua i s Acebez (Spanje) leider der discus
s~e. Htt quotum (2/3 der leden) is niet aanwezig. Als dan 
tenslotte de vt:.radPr inó;- ~eo::>end kan worden brengt Palesti• 
na een versla~ uit, waarir. ~~~rotest eerd wordt tegen het 
mandaat v&.u l:.r11 elanrl en men klaat~t over ·ae zware bezetting 
van poli tie t..roert:n, ~-~n at;ent op icd(:rf.! ·dertig inwoners, 
terwijl het onderwijs verwaarlooarl wordt. 
Palestina stelt voor : 
a) een commissie naar dit l é'.J! ,d te st11t~n ev€nals naar E

gypte, Iran en Griekenland om dG situatie van het on
derwiis t~ on~erzoeken. 

b) te protesteeren tegen de ha.ràe gevolgen van het mandaat. 
c) de Engelsche NUS is als eerste ve-rplü:ht het streven 

der P~ lestijnsche studenten naar beter onderwijs te on
dersteunen, daarna moet de lUS alle nationale Unies 
mobiliseeren om bij de UNO om een oplossing aan te drin
gen. Hij ziet als eenige mogelijkheid voor bevrijding 
etn Unie tusschen Arabieren en Joden. 
Engeland maakt bezwar.en tegen het zenden van een commis
sie, daar de UNO dit reeds doet, maar zwicht voor het ar
gument dat speciaal studenten aangelegepheàen onderzocht 
worden en stelt tenslotte voor één commissie te sturen 
naar de geheele Middle East,. wat aangenomen wordt. 
Ook wijst men op het entactvolle om de Engelsche studen
ten als éérste verplicht te stellen de Palestijnen te 

heloen. · 
De Engelsche en Palestijnsche delegatie verlaten de zaal om 
een resolutie op te stellen. 
Na een korte afwezigheid komt Palestina teru~, spreekt zijn 
dank uit aan de Engelsehen voor hun medewerking aan een ge
meenscharypelijkc verklaring, di e inhoudt dat men de hoop 
uitspreekt dat UNO op rechtva~rdige wijze de Palesti~nsche 
kwestie zal weten op te loss~n, zoodat er een eind komt aan 
de harde gevol~en van het Engelsc he mandaat, dat de Vereeni
gi~ van Joden en Arabieren de cenige oplossing is en dat 
de rus alle leden dient te motiliseeren voor deze .taak. 
Deze verklaring wordt door de Council overgenomen, waarbij 
Noorwegen, Zwe,den, Denemarken, België en Oostenrijk zich 
onthouden van stemming. 
Cater maakt nog bezwaren dat een klein land als Palestina 
door twee organisati~s vertegenwoordigd is, waarop Dwang 
voerstelt de te zenden commissie de taak op te dragen bei-
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de gro~pün tot elkaar te bréngen • 
. Dang vertelt d~arna àat ook in India er twee organisatiee 
gesch~iden va~ ~lkaar werken, het All India Stucient Congress 
en de All Ind~a Stu~ents Federation. Zij kunnen goed met el
kaar sam~nwerken in studenten aangelegenheden, zoodra men 
echter op politil k tLrrein komt rs er oneenigheid.(Men ziet 
hiE:r ûus \·:eer duidelijk het bez\'raar voor studenten organisa
tiGs om zich o~ politiek t6rrein te begeven .) . 
Cater vraagt dan nog waarom het Congress niet vertegenwoor
di gd is en mer-kt op dat er gevaren in schuilen dat een in
ternationale commissie gar~:.:. bemiddelen daar een nationale 
organisatie daardoor ook uiteen kan vallen. 
De Indonesische vertecenwoordi~er Soej ijono staat dan op .en 
do~t een voorstel V'10r een resolutie betreffenèe zijn land. 
Hij wenscht te verkl:-.ren, ck-tt.. ü :dere oorlog een inbreuk op 
de vrede i s en da1· men Ho :. land rr:ot:t v~..roordeelen omdat het 
een oorl og i n Indonesië v:...e i.~t . - . _ . 

·Daar de jeugd van I!1COn& .. ;. f: r.:r ;Jt .F. mo ..: ili jkhcde~ ondervindt 
bij het ondèrwi js te~gevol r,c \' ~:.r. d o oorlog verzoek-t hij aan 
de rus om : . 
a. een beroen ·t e dnç;;n ·o!'l r 1e U!~O om è. s vr;;rie te hèrstellen 

met erkenning v::-"1 dE:· ltcDubliek, · · 
b. om het teruptrel<k~n d n · f-!ulcrla.r.Jsc::E:: troep(;n te eischen, 
c. een beroe-::. te t~ ~ '<-!1 op :,rt ~ercld V·.;.!.ve1·bond Ol'l door sta

~ing Neàerlands_ he tro' pversr.hepinr-;,.n te verhin~eren, 
d. om de led~n van IUS te verzoeken een actie tot hulp te 

verleenen a an de Indonesische studenten in hun strijd voc:· 
· o~afhankelijkheid, . 

e. om de jeugd van Engeland ·en de Vereenigge Staten te ver
~oeken bij hun regeeringen ;aan_ te dringen om niet de Ne
derlandsche -economische en polit~eke macht in Indonesië 
weer op, de been te br~n,:en. . . _ 

r. om de jeugd gan Nederlànà te verzoeken bij hun regeering 
tegen de actie te protesteeren, . 

. g. om de ledenorganisatie te verzoeken me~iseh& hulp en me-
dicamenten aan Indonesië te brene en. . 
Viets verkrijgt ht.t woord en begint uiteen te zetten wat 
de houding is van de N&dcrlandsçh~ Studentenraad tegeno
ver het Indonesische probleem. 
De Stuèentcnraad omvat alle groepeerinEen van Nedérland
sche studenten en kan dus nüt ~(n q1eening weorgeven, 
daar alle schakeeringen erin V(rte.g.enwoordigd zijn. Daar
naast zijn de Nederlandschc studenten niet naar politiek 
inzicht gegroepeerd, men verwijst daartoe den student 
naar de politieke partijen, waarin hij zijn politieke wil 
kan kenbaar maken . Ook een vertegenwoordiger wordt in Ne
derland niet gekozen naar zijn politieke opvatting~n. 
Hierop onderb;ück~ de voorzitter, Acübez hem door te zeg
gen dat dit nil:t tot ;;ct b<.. sprok~n onderwerp behoort en 
da.t hij hem het woordt ontncl;tnt als 1dj nic.t het Indone-
si'sche: probl eem bespret;kt . _ 
Cater komt echter te hulp dcor te VLrklarl n, ~at i~der in 
~e gelegénhêid moet zijn · o:.: vrijuit te verklaren wat zijn 
m<..cning is in dezE. vergadering . Hij .rerlangt daarom dat 
Viets het woord h•:- rkrij g:t. Vi<-t ~ gaat dan Vtrder met nog 
t e z~~gen dat men in Nederland ieder student geest elijk 
geheeÎ autonoom wil laten, waarom het speciaal in poli
tieke aangelegenheid onmog~lijk is een meerderheidsbeelis
sing te nemen, daar me:n dan een minderheidsmeening in 

· het gedrang zou bre.ngen, Daarom ook bespreekt de Neder
landsch e Studentenraad geen politieke proble~men en 
heeft inzake Indonesië geen specifiek standpunt. Dat 
neemt niet weg dat men in Nederland aan deze kwestie geen 
aanàacht b~steedt. Intëeendeel men houdt zich er zeer mee 
bezig , zoo heeft men ~en Nederlanàsch student naar Indo
nesi~ gestu 1rd om contact op tq nemen. Men wenscht de In-
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d<..no:)s i s chç studenten tc.. hr.::.p••n ~n .: de opbouw hunrier Univf.rsi- · 
:.cit ~;; n, en verzamelt d . ~Pr'JOO i ' r,':~:~~ iel!kl.t f! riaal; boe;ken e;n gt;ld. 
Vo:gtns zijn meenin:- is ·3:it Jr, i.Je: st~ bi.jàragc voor s tudenten 
om d~ be;staande moeili ·i .~:~ _·à.L'n ·.;u ::. c l0ssen. 
Tomovié zegt hie:rol) dat ·~ '1 c!c l.v- lH'Iesti P. de poli t i ck niet t e 
Ye rmi jden i s; men dit;nt .; t;r::;c d l. oor zaak van de belemmeri ngen 
weg t.e nemen en dan pas Lulp te ·urengen. Eerst moet äus dG .· 
atri j d be~indigd worden :;;n dw.a1 na kan m.c.n pas denkon aan den 
opbouw der Universiteiten, waar o;1 een lui d applaus van de . ver
gadering volgt. Tenslotte varklaar t hi J dat mep geen slagveld 
v~n politieke me&ningen moet cre~ercn i n de Council. 
Een voorstel wordt aangenomen om de di scussie t e beëindigen, 
dat met 33 tegön 31 stemmen \wrdt a angenomen . ME:.n g~r·t over tot 
èe l unch. . 
In den middag~ verdedigt een vertegenwoordiger uit \vest Indië 
de belangen van de studeliten uit zijn land van herkomst. Deze 
worden i'n he t gedrang r;ehracht doordat in Engeland geen plaats 
meer is aan de Universiteiten en slechts Engelsche graden er
kend worden . Hij wenscht dat ook Amerikaansche en Canadeescbe 
graden erkend wordep, en dat er een aparte Univ~rsiteit voor 
West lndië opgericht wordt. · 
De resolutie voorgesteld door· Soegijono .wordt ongewijzigd · 
aangenomen, waarbij 12 ledE·n zich van stemming onthouden {Scan
dinavische landen, Belgi~ en Zwitseriand). Robineen (Canadees) 
houdt een eenigs~in~ schertsmatige toespraak, waarvan de zin 
is, ·dat het imperi~lisme niet slechts t e veroordcelen is. 
~ijn land leefde reeds in de 17e eeuw onder imperialistische 
druk , er ~as toen ~og geen school, de bevolking liep naakt 
rond. Nu na drie e c..uwen ovcr:'1eerGching ~ijn er vele uni. versi
t eiten, die ~en goed geklee~ bezoLkt. 
Men be~indigt de discussie om de (;ouncil in d~ ·gelegenheid te 
stbll&n een receptie op de Poolscht legatie te. bezoeken. Een 
resolutie wordt vqcrberéid . . Alli,;&n ViE::ts is uitgenoodigd. 
De rest van de delegatie Ltzocht het festival. 

Zaterdag 9 Augustus. Cater·voorzitter. 
De voor Nederland bélangrijks~e kwqstie komt aan de orde, het 
lidmaatschap. Madden .leest het Credentials Rtport voor wat 
grooten~eels Qvereenkomt.met het voorloopige rappor~ op den 
~::ersten dag voorgel ez(..,:. Er wordt a~ toegevoegd.,. dat nog een 
Chineesche afgevaardigde, nam~ns de nationale organisatie in 
het K~·.omintang gebied wordt toegelaten; voor Spanje krijgt de 
tweede organisatie een tochoorder en namens 0e Grieksche ' Epon 
is €én volwaarQ·ig af ge; vaardigde toegelaten. · 
Dan wordt verslag uitgebracht over de speciale Execut.ive bij
eer.kotnst om de moeilijkheden voor b(.)paalde leden . in de Con
stitutie gelegen op te lossen. 
Vooro9 wordt gesteld, dat ni~t voor i~der.e organisatie aparte. 
regels kunnen g(:..lden, dus een int~ZrpretatiE:: moEot gLgevenwor
den dio ~Eoder bevrëdigt. De vo~m van inte;rpretatit is gevon
den, omdat de Council àe Cohstitutië niE::t kan ~iJzig~n. 
Unaniem ht:.cft èe Exccutive het Amet'ikaansche voorstel met 
(:.C:nig E:. 'l''i j ziging aanvaéird. Dit int'erprete(;rt dè clausule. bt.
treff~nde de verplichting van Jedtn om b~slissingen van de 
l~S uit te voeren,· ~ldas, dat een nationale organisatie op 
p~inci~i~ele gronden kan w~igeren een beslissing uit te voe
r en, m1ts· men daarvan gemoti~eerd horicht stuurt aan de IUS. 
Dit ge~;hil zal dan op de VÇ>lgen::J,e Cour.cil hesprok er. worden . 
Daarna worden de afzonè.erlij~.c voo:rst c-;1len behandeld. 
België wenschte àat è.e IUS 1·. cm a·.Llen tijde de aut-onomie harer 
Leden zou waarborgen en dat h~ur activiteit ~ich zou concen
treer~n op stuèentenaangelege~hcden en zich zou on~houden van 
eenige politieke of conf•·ssio!1~ele activiteit, daar h<..ar sta
tut t:n dit E::ischteu. !•lui! z.:u. ni· .. t de noodzaak in van statut.en
'\1'.'1 j zi ging voor af.fi!:'mati.:), d!.:iür :ncn hie1·in wel :knstemde. 
De Oostenrijksche Hoch::;ebiU.u·schéi f t nad drie voorwaarden 
voor he t lidmaatschap: 
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1/ dat er 'en fin~ncièclc rer eling getroffen zou worden, 

daar zij èe co!lt.ributic ni c::t. kon b~talen . Dit raakte 
~et lidméatsch ;p ni et . 

2/ Zij wensebt v-rijht:id vrm opinie in inwendige aange
legenheden; de Execur.j. ve is van meeninz dat het reen 
zeggingsschap heeft in interne zaken. · 

3/ de Hochschülerschaft wenscht erkend te worden als na
tionale Unie Oostenrijk, mét het recht met uitslui
ting van anderen een ve·rtegenwoordiging te kunnen be
noemen. Nu is er nog naast haar de Union Demokrati
scher Studenten, die een aparte vertegenwoordiger 
aanwijst. -

De Executive heeft hier tegen als bezwaren ; 
l. dat de Hochschülerschaft door de wet is ingesteld, 

niet door studenten. Ook de algemeen secretaris wordt 
door den St~at aangewezen 

2. Dat voor ~e verkiezineen candida~en gestéld worden 
uit een lijst samengesteld door de dri e politieke par
tijen~ Hoewel dus- alle studenten mee kunnen kiezen is 
er slechts voor 850 in politieke partije!l georgani- . 
seerde studenten de mogelijkheid om verkozen te· worden. 
Ook heeft de Hochschülerschafr in zijn 6énjari~ bestaan 
nooit verantwoording afgelégd aan de studenten in locale 
organen. Deze voldoet dus no~ niët aan de vereischten 
voor een nationale unie. 
Daar het engewensebt is dat ~en klein land alé Oosten
rijk door twee orgáni:>atie-s VE:'rtee;enwo·ordigc1

• wordt, 
dient men dit geschil onderling op te lossen. 
De vertegenwoordigers van beide organisatiès verlaten 
de zaal om deze oplossinr te bespreken. De Union De
mokratischer Studenten is een kleine groep va·n ca 
200 leden, los van iedere r'artij en daarom eenigen 
tijd verboden door de Oostenrijksche regeering, daar 
men uit vrees voor nazi~s slechts stu~ntenorganisa
ties in partijverband duldt. 

De Nederlandsche voorstellen vallen groo~endeels samen 
mat de Arnerikaansche, waarom het Amerikaansche voor
stel zal gelden. '3lechts wordt Opgemerkt dat de IUS 
niet openlijk wensebt te verklaren dat een lid niet 
aan haar besluiten deelneemt! Ieder lid heeft zelf 
daar natuurlijk het recht toe. · 
\'Jat betreit Zwi tserlanc\ hoopt men dat de algeroeene 
verklaring met hun wensenen zal overeen komen. Men 
kan geen afzonàerlijke regeling voor Zwitserland ma
ken. De lwitsersche voorstellen komen er op neer dat 
slechts die besluiten bindend zullen zijn, die niet 
in strijd~et de politieke of confessioneele neutra
litei,t. Men wil in geen geval aan eenige politieke 
aetie deelnemen, in het bijzonder wordt in strijd met 
de neutraliteit gevoeld dat men koloniale studenten 
in hun strijd voor onafhankelijkheid zou ondersteunen 
en telkens wenscht 1nen bij ieder besluit na te kunnen 
gaan of het in ,strijd is met de Z\'litsersche constitu
tie. 
Tenslotte wordt nog een critL;c11e beschouwing gegeven 
op de Council~ De bedoe~i~g wa~ dat men vooraf ver~ 
klaringen opstelde. Bij à e di~Wlssie dient er een in
leider te· zijn, waarnn ;.mf.~re!l van te voren voorbe- _ 
reid verschillenèe aspecten uiteenzetten. Over het al
gemeen was er weini r, medewerking van de Councilleden, 
en was er te weini:': v0orbereid . 
Ca ter opent de disc;..~~ sie rnet. te vertellen, dat het . 
Student Congress :l.n At!lerika over het lidmaatschap zal 
beslissen, maar dat è<- mogelijkheid om l~d te worden 
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duor het aanne:ne .·J Vlll r· .• ·:)or~.-:1<\lde· , bc' ~•l? .. r:ijk is verbe-
terd. . 
Viet.s s ezt dat h~ . .j J!,e :m :J' <:.àaat :1: eft verkregen, om iets 
over het l i dmétats·:·h:lp te verklarE·n,. rua ar hiJ bl ij i s dat 
men aan áe moeil ijk!~ed.en voor Neder land eenig3Zins t egemoet 
is gekomen . D::.t \'.OrC' ~ mE>t groot applaus ont vangen . 
De stemming van de Council was sindsdi en vriendelijker . j e
gens de Nederlanrische delegatie. Dit bewijst wel dat men 
zeer wantrouwend s tond t · ~enover de afwi jzende houding vaa 
Neder.land . . 
Wieser wijdt ~rg uit over de Zwi tser s cha neutraliteit en 
wenecht niet aan kolonial e polit i ek t e doen. 
Dang meent dat he~ onmogeli jk is om de politie~ van studen
ten aangelegenheden te scheiden . 
Sjettsof houdt dan een heftige r~de • • Deze 2aak is al ger~-

geld . in het vorige Congr es . _Apolitiek betoekent· een bepaalde 
pol itiek, die van .de ·machthebbers. De Duitsche f ascist en 
hebben ~e jeugä van andere landen apolitisch gehouden om 
het f~scisme· te kunnen uit zaai~n. Geen bepaalde pol itieke 
r ichting te hebbèn .. beteekent pro- fascistisch te zijn. ·De 
Const~tutie ts goedgekeurd, niet ieder 'lid moet daar na ie~s 
van deze Constitu~e trachten af t e doen . 
Men moet C:.e consti tut i..e aanneme a of , venrerpen in haar ge-
heel. Hier g"at het om constitt~tie vijziging . · 
Dit i s de meest uitgebr eine toes::>ra~~< di e door Rusl and ge .. 
houden werd , ande:.·s hiel ci. men ~!eh w~t afzi jdig en gedesin
t eresseerd. 
lwitserland verkla art den j n ~en gl oedvol l e rede, dat de 
Zwitserscha St~denten Organi sati ~ bGsl oten had u i t de lUS 
te treden , wanneer haar voorwaarden r.iet l et terlijk aan
vaard werden. De del ebat i e heeft voll ediG~ macht i gi ng ver
kregen deze s t ap t e ondernemen. · 
Hij z egt hiermede het lidmaatschap op en de del~gatie ver-
laat de zaal. . 
Redr.up . zegt dat _Austr-ali ë misschi en lid· kan worden wan
neer de zes door hem voorgestelde punten aanvaard worden, 
waaronder ook de ' verklaring, dat de IUS niet aan politiek 
dient te doen. Hij wijs~ op sommiee landen, die bewust niet 
aan politiek doen en zich van stemming daarover in ~e Co~n
cil onthouden ; Nat~onaal kunnen we onze studentengroepee
ring~w~lJjka bijeenhouden, wanneer we politiek bespre
ken, 'laät staan. ~nternationaal. Slechts wanneer onze . uni
versitaire vrijbeid bedreigd wordt moeten we politieke ac
tie voeren . 
De Constitutie moet hoe; herzien \'lorden. ·De IUS i.s nog een 
onstevige organisëtie. Protesten hebben geen zin, zoolang 
de wereld ~og geen vertrouwen in de rus gekregen heeft. 
Slechts wanneer m~n nrestige en r esFect veroverd heeft kan 
men hulp breng~n · aan d€ koloniale volkeren. 
Vasques wijst erop dat er nog weinig r ontact is met de lan
den tn Zuid Amerika , Chili is nu lid geworden met een ster
k·e Nationale Unie , Peru en Bolj V·ia e;aan naar 0e Zomerspelen 
tt:: Pal"ijs : Al heL mogeli jke voer conta~t \'lordt ondernomen. 
In het komende j aar zal h~j zie~ S?eciaal met Zuid Amerika 
bezig houden. 
Verschillende lano.én stE'll ëP .th~ns voor om de IUS meer te 
populariseeren. Middelen h~erto~ ~ijn he t houden van Congres· 
sen hierover, \Jorld Student. News , wat rn~er verspreid dient 
te worden, , het o·rg:misecr<m van sport~)ij cenkornste~ en uit
wisseling, in h(; ':t algernet:<n :1et verdedigur. van de belangen 
der studenten. 
Tenslotte levert Simmons (Engel and ) nog een .gcherpe .cri
tiek o~ de Couneil. De Nat~onale Organisaties leggen allen 
verklaringen af voor hun ei ~en standpunt en zien de lUS 
niet als een int er.nationale organisatie, waaraan ze mee 
moctèn werken. De voor~tellen van het vorige jaar worden 
opnieuw gef ormulserd inpl aats van dat men de Executive 

' 
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h~:-lpt_. rO(J' ~l'.lll ~'1v.,L.;r.· 't • '- ! . -,r·:·! ;... ro P.n )Jun t.e zeggen hoe 
de v.::0. ··-t• ; , .:::n •:' t te '· • 't.i'. • ·,•;+,' ·:, .12·~ res wor·ó en nj et 
beantwo.::>rè, è:t ':l c..:: ··~. ~. • j :::: ·::o C?t'r è.e studenten 
s l e c h t t e h r:. .j , · ~ 1 ~ • 

I1E: n bcshü t r~r:- d ; s-::~~ r . c . 
In ·den a vv!<d · .. :c . ·r .. r. de :'i · .~.::::. .. •n b~ . .;prn:{c 11 . 

De Financiëc~e o...· .. .:.~ ~1 ~ ...:o,·,rü.:.;si c ':Jrc: ·-:t ;;~.ré~.ag lJi t bi ; 
nor.de VA !~ t.k[er .1 !'·i, i~· ·r, u··~r h;r- IH···L:r ' j~~t'fl . 1h:t g;oot
s t f. e'.l'! ~"'] s d:!l. ~' :-: .. ·.,.:· di..·e ·=.oo • ro~ ~8d~n n~c- b-::taal d 
wor <it. ft ~,; cdoor i::; e: et~' co:. ~ . t i:J.nt ~ -;eldrwod. 
De Ts j echischE: r·t:-:eer1 · 1~· l !..~~ft Lijge sprongén me t een g:ift 
Va!t 2CO. (.•0· •. Kcs . r ('! De l-'B!'t er.tenten V/E:rken weinic: efficient . 
v:.. ·.J:~ do v.:· te kort nan personeel. Personeel i s t e laag ges~
l a r1eerd . De begroo~ing omvat slecht s de helft der in te vor
dcnm t_; elden. 
Nen wenscht dat de afzonderlijke departementen meer finan
ciëel zelfstandig zijn., speciaal het ui twisselingsbu~eau 
moet een sl.uitende begroeting hebben, maar zal om te begin
nen een aanzi enliJk bedrag als voorschot moeten kr ijgen: 
Deze af deel i ng zal een aparte begr oet i ng maken . 
lt~en s prP.ekt l ang en onzakel i jk, omdat niemand op de hoogte 
is ~ . Opmerkelijk is het gebr ek aan belangstelli ng van Azia
t6n een Oost-Europeanen voor financi~ele zaken. Ze verla
ten l angzaam aan allen de zaal, · zoodat t enslot t e ·alleen de 
West-Europeanen overbli jven . ~tisschien i s dat omdat die. 
volker en weinig practische ervaring hebben in het beheeren 
van ~i gen zaken . Herhaaldelijk wordt erop aangedrongen dat 
de l~den moeite doen .om s poedig hun contributie te betalen. 
I4aar geen oplossi ny. kan men vinden om belemmeringen door 
devie zen restric~lE. s om ;. e:t geld over t e maken, te overwin
nen; Die o in de nr.'1cht s l •tit de bijeenkomst •. 

Zondae lO .Augustus. 
Bratcscu voorzi tt <::· . No: ct.n woorà van dank aan de 
~xecutive Committce , gaat hij over tot Je verk1ez~ng der 
nieuwe leden. Eenige eneenigheid i s er over de procedure, 
en of men bekwaamheid of geoe;raphische verdet.ling moet la
ten praev&leeré~. 
Na èe oplossing ga~t men o v~r tot de verkiezing. AJle . leden 
worden onc! er appl:-.us rrH,t ·ügerncene stemmen herkozen, behalve 
1. de Lhineesche vicepr es ident Au. Voor dtze vacature worden 

cand i daat ~esteld Vasque z en de afgevaardigde uit Ku· min
tan~ China, di e slcch~chineesch spreekt, maar zich 
wens ch ~ te l aten vortegenwoordigen door een bruikbar e Chi
nees . Bt ide candidaten t r ekken ~ich tenslotte terug om de 
plaats vaca:1 t t e l aten voor een vertegenwoordig~r van de 
op tt ri chten Nat i onale Unies . in China . · 

2. · de penningmee s ter ?>1certs , di' af wenscht te treden. 
Candidaten zijn hi er voor Be!'linguer (Itali ë) voorgesteld 
door frónkri jk en Kaerre (Zweden} voorgesteld door F'inland . 

':Bij gehei .ne stemm~ng ·wordt Berling11 er verko7.en met 47 tegen 
):i stemmen. 

). So~erfelt die aftreedt, en Magnussen (Denemarken) voor
stelt, vvelke met algeroeene stenunen wordt vel'kozen. 

4. Ma cL ean, welke nooit me:er van zich liet hocren en rn ?t al-
gemeene s t emmen verva~Gen wordt door Redrup (Australië ). 

\'lel \'lor den herkozen. hoewel niet aanwezig G&tu i z , die in 1'-~e
xico zeer açtief s~hi int te zijn . Ghali die i n Egy~te gevan
gen zit en ChattopadG..-y a,. èi e t t ët-9. ':'"' de Zuid Oost J\ziê conferen
tie zal g13.an . 
In à e midd <l.gzi~ti r.g W<) r~:t ~ e resolutie be t reffende de behoef-
ten de r studen~&n uit kolo:~ial e , half kol oniale en afhanke
lijke L mden a .. nF,<morne!l. ~ OZ€ ho·,1·~ t in ~~n verklari?g d~t èe 
studenten in deze lanè.e:1 ::!.n ~~<... er ongun8 l,:•.ge oms tand~ghea.en 
leven, dat · er eeT) g r oot tekor~'l. a.::m boeke n is, dat (•e un.i.ver
sitaire uit rusting onvclcl o~!lde i s en dat onderwi j s wordt ge-

• 
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Zê\·cn in een vr·:· "•de t , :>·j<;; ,!(' ~;~ ~tdu~t~"-n n1et rust1 g kun
ne'i St<.!decr~:•n e:1 VC·C)éil (e<>fl: )€';.:.:·:. }·rrbcr~ t t (le uni.vers i
tei t, h(>tgeen teza1r.cn l<:::ldt t.~t ee ï h'YY nr-n:cnt.at::c anal ryha 
b~t.en en een reri:.;r :::a·1tal 1-.:estudecrde !~racrt €':1 in di.e lan
r:e:-~ . Ook ontbr-=ekt he:< de rr.o~eiijkLeid zich vrij t c 0rgani 
seeren en worden ze vaak ve r vol;d . 
Ocdat de rus volkomen ins temt met hun Rt r ijd voor ~e on~fhan
kel i jkheid van hun lana , beveel t men aan, dat er ~Fe r infor
mat i e vers prei d wor dt door de I US over omstandif.l'leden, wé?.~r 
onder men studeert in die l anden en de DOgi ngen om daa r in 
verbe t ering t e brengen, <lat alle stud enteno rgan i~::o~ i es uit 
koloni ale landen l i d zullen zijn en actief deel zullen nemen 
aan de IUS; 
dat men zal werken aan de Zuid Oost Azië conf e~entie van de 
V.'FDY, ciat een afzonderlijk bureau voor deze land en OlJgericht 
wordt, dat men aan Unesco voor stellen zal doen om de U1~i ver-

. sitaire situatie in koloniale landen te verbeteren, dat men 
een hulpfonds voor deze studenten zal tot stand brengen en 
tenslotte dat men een commissie van onderzoek zal uitzenden 
naa~ Iran, Palestina, E6ypte en Noord Afrika. 
GedurPnde de middag brengt de delegati e een afscheidsbezoek 
aan den Nederlandsehen zaakgelastigde, den He er Rosenberg 
Polak, om nog eens haar bljzondere dar~ uit te brçngen voor 
alle medewerkin~ en gastvrijheid, die hij gebodLn had. 
In den avond ga~t men voort met dç discussie over de nog af 
te handelen onder1erDeh . 
Betreffende de finanèiën v:orclt een motie aangenomen dat de 
leden zich verplichten alsno,e' hun lit; m ~at.schapsgelden te be
talen. 
De financiën ?.ijn hi•:; ~'MGde af gE:handeld. 
Redru'P leest dan e;en viertal punten hE'treffende het lidrnaat
schap voor, welke als verklarinr van de IUS aan de leden te 
beschouwen is. : ,slY,i t 
Daar Rusland bezwaren maakt men de zittin~ om 0e beide op
ponenten de gelegenheid te geven bet eens te worden onder 
vier oogen. · 
De Council verzanelt zich in een nabijzijnd café, waar iG 
dere del~gatie een staaltje van nationale zangkunst g8cft. 
Oo.l~ de Nederlandsche delegatie: liet zi eh nic t onbetuigd. 

Maandag 11 Augustus. 
Bij het ope:nen der v~rgadéring blijkt er ovcrcenko~st tot 
stand ~ekomcn te zijn met Rusland over de Austral~sche voor
stellen. 
Het voornaam~te,punt hieruit luidt :De Council der IUS 
stelt als pr1nc1p~ vast, dat als een internationale studen-

/ tenorganisatie haar hoofdzaak ligt op het gebied van stu
denten werkzaamheden: zooals dit uiteengezet is in de Con
stitutie en het r.•rogram door het Conp;res 1946 aangenomf.n. 
D~ ~ounciJ echter wijst er cie ledencrganisaties op, dat in 
vele lande.n hervormingen een noodzakelijke voor·.;· . .:.> rde zijn 
voor de verbz.t.cring v<:-,n de materieele en uni ver:.si taire toe
standen voor de studenten. Waar oo~ de ~o~ncil 0f de Exe
cutive Commi t7-ce er·van overtnj g~ i s döt de o·~: st.andigheden 
die in eenig 1 ana h~;eJ"schen, c:e sociale, uni V•.rsi taire, 
cultureele of mat8rieele vrijhG~d van han~el~n der studen
ten b~;;Derkt, zal deze zieL v .. xplicht gevoel~.n als interna-
_tional~ organiRatie, teg~11 dergelijke toest3nden op te tre
den, en een beroep t6 doGn op zijn l~d~n ·m haar actie te 
ondersteunen . !e:dcre politi0kt: actie van d8 IUS moet zich 
échtcr tot dit ''rinc~ pE. beperken . 
Hier werd door R~sland e~n concessi e gedaan om toch tot e~n 
eensgezindheid in de Council te kom~n. Over he.t al~emeen 
was men be.vreesd met een kleine mLerderheid eGn beslissing 
te nern~n . In dez~ aangelegenheid was het duidelijk dat een 
groot aantal afgevaardigden voor een apolitiek standpunt 
in .~eze gematigde vorm zou stemmen. Reden waarom Rusland 
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water in zijn · wijn c:. .. : ,~t:. (7-11 L\ ; 1 gr.::lût d<.::E:l aan de bestaande 
wensch : tcgemo ..::t. k Y:am. 
Dang rr. ·..taktE: nog G ' iü~;ç; t'~Z1:/él l'<.n, maar èeze pt•ntc.n v1erdcn met 
algerr ~E:ne xtemmcn aangt-:;1om.::r, . t_:_r·,.,.ijl Epen es, (;-,~ia ( 3 stem
men~ blanco stemden. 
Dt: Oost<:nrijksche Ill:J&ll ijkhC;dE::l k-wamen wter u:r spr .... ;~·-:: . Er 
bleek ge6n cplossing t :, reik·,, te zijn. i··1t.n hé! ·'• l>ijzondL:·e b(; 
zwaren ter ~n het k-'3.r2~ t E.r van een staatsorga·.isatiG va .1 de 
HochschClerschaft, rJch in Noorwegen is dit ~v~ne~ns zoo. 
Ook r.tC::·;nde: men d.~t -it: Oostenr ijkschl :>tu d<.nt . n niet voldo&n
de me Jezeggen::: .~ha~ geboden w erd l.n h(..ï:. b~;stP 1r van hun orga
nis~tiJ. Jorgosl'Vi~ vtrweut de Hcchsc~i~Er~~haft dat ze 
Jo ;..goslavi eh -:. ~ollaborat.t..urs als s tu01. ntcn :1an de Oostcn
rijksche t·ni vers i tei t~..r:~ dulden . De C.bstenr~ jkt. rs vt rdtdig
den zich in hE..t Duitsch, ~en taal d~~ de IU ~ nie t wenschte 
te ·.r;erstaan, waarom e<:.n Axtr a tolk nood.ig was. Toch achtte 
m~n dit betoog niet voldoendti ~Lvrcdigcnd om de Hochschaler
schaft als de nationale or~nisatit te urkenncn, 6n men 
wcnschte dus ni<.t de U~5 , die re~ds van begin af aan lid 
der I~S geweest was het r echt van gescheiden afvaardiging 
t(; ont Z~Sggen. 
Er we rd besloten, dat m;..;n int ..:-rna i:1 OostE-nri jk dit me c..nings
_ge sc~il ~i ~nd c o~ tb lossen, dat de beide Oostenrijkscha or
ganisaties de Councilleden inlichtine~ .. l zouden geven over de 
stanJ va 11 zak E!n en dat zoolan~ er no g geen oplossing gevon
den was beide organisatiE;S als lid erkend zouden blijven. 
De Hochschale.cschaft acceptee:rde deze regeling niet en ver
klaarde dat ·men \vaarsshijnlijk het lidmaatschap zou beëindi
gen. 
Er rees nog een gesch51 tu3schen de Epon vertegenwoordiger 
en een andere Griek 1 die als to ehoorder aanwezig was. 
China protesteerde tenslotte tE:gen de J).merikaansche interven
tie in hun land en de toepassing der Truman doctrine. 

·Aan het einde werd het werk van de Council besproken. Nog
maals leverde Engeland Gen scherpe critiek. 
Men was te weiniG practisch in de besprekingen. ~uist het 
verschil t~sschen een Congres, wat algemeene richt:ijnen 
vaststel~e en een Council wat de uitwerking hiervan dien~e 
vast te stellen ontbrak. Deze bijeenkomst had het karakt•ér 
v·an een Cong·res, men her!'laalde de frazen van het· vorige 
jaar. Er was een gE-brek aan :i.n-t:.ernationaal gevoel. Hij :-naak
te nog ·eenige opmer~üngen. 
Bij de besprekin~en in de commissies ontbrak een ged~tail
leerde agenda met be•?aalde onderwerpen, inzake de finan
cifin was er een grootgeb~ek a~n belangstelling, landen . aan
gewezen om rapporten ~it te brengen, dienden deze van te 
vor~n in . ta zenden ; óe Steerir. s Comm.ittee moest beter we
ten, wat .. ze uit tiE: vergader inf.: wer..schte t(> hal.en. 
Meestal r.'J'reken sprekers voor dooven : nen ..!..ui.stert niet, 
noch .antwoordt. 
Aan hl3t ei:1de Yan deze ae.sprdd.ng r:eko!Ylen was men tevens 
aan het einde van rte C::>uncil. r-: eet :. r.:è' , Tot tevredenheid van 
i eder was de7. E': u·~rg;.:derjr. "' oeè".ndi ,rd . Geregeld vras men ach
ter gekomen biJ de v ·::.L-6e:; 1·eJ.d g 2genè~-, rede:1 \vaarom men 
vaak tot laat in den avon~ ~0es~ vergaderen. Ook had de 
b1.jeen.ko:nst. (·.er. dag . lar!r,~r g '.è· .. m:·d dan vastges te} d was. 
Men wa s nog ~~a en ha~ gencc~ v;~ ~et vergaderen . Op de 

laatste dagen ::cl'(.l<.: J!. ~1 t.- :!.:t-_L .~<;;u slecht s door de helft der 
Councll be7.od · . 
Op d e:ze laa.tst ... :· : ''~nè. wen] ee:- c.fscheidspart.ij gegeven in 
het 'I' ivo Collei1. •;. Een \' ;;. rt 0-e nvogt.epur!ten v1a_s . om op het 
tïinde van ue m:--.tltijd in zt)O ko::-t mogelijke t ijd zooveel rne
g,elijk wijn te drinken. 
v·:.ets deed hierbij verwoede pogingen om in he:t dansgevoel 
dt. Execut.ive leden lichameJjjk afbreuk te doen, hetgeen 
h€:,1 solll~ijàs mo cht- g~lulci< en . 
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.'r! ~ 1..-.> :.1 .:ti Db ;.•r :Jl-, · . .l.i,iJDSt.: ::E Dt.Li:.r. . . Tii:, OP DE COUNCILMEETING 
'i~' 1 clc INT!-.RN.' 'l l t):~ ~, L U~:ION OF STUDENTS. 

a . r:.et 2. jd i'\· t- ~·den van oe J .'J . S . omdat o:1danks het feit, 
~et ~ d au~onornis kwes tir nu min oi ~eer bevredigend is 
cnr,clost, .:- :tcg stced:.; de navol n;E:mdc bezwaren bestaan. 

1. :Je . )ltSti tl:"'.:.:i -:~ :i~ cn.1anvétardbas. r vvo r Nederlandse he stu
è.<: :t: en . Z:.j ~i.,: cG goe1: ~~u 1.mt0 ·.·ro r c-, t le opvattingen over 
de t-c.J.Ek dei · ~tJtrlFnten, doch ve:;:·klaal t. inte~endeel een 
~0 ,_;<::fllJ.e j dto}.ogi 8, welkE bo ~'endi en niet in overeenstem
to.lt, f', i.s mc.t è.e bçginsel en, waarop de r:ederlandsche Stu
denten Gemee0scha~ kebaseerd is, tot basis der Unie. De 
er·:a.rin.z he r·ft geleerd, dat bij zaken van principiêel 
be'9n~ de ~onstitutie wel degelijk als richtlijn wordt 
aangenomen, 

2 . De lUS treedt op en neemt beslissingen namens alle stu
denten van de wereld, terwijl het over-duidelijk is, dat 
lang niet alle groeperingen vertegenwoordigd zijn. Wel• 
bevn..tst tro.cht zij daar1oor een gekleurde politieke uit
spraak een ongemotiveerde waarde te geven. Wij zouden 
hierdoor iets, wat tegen onze eigen beginselen ingaat, 
steunen. 

3. Een sterke neiging tot centralisatie en het streven de 
practische ac~iviteiten onderge$chikt te maken .aan een 
zeer vaag omschreven constitutionele doelstelling, tas
Len in hoge mate de algemeenheid en daarmede de waarde 
van deze activjteiten aan . Zij worden ondergeschikt ge
maakt en in dienst gesteld van de reeds eerder genoemde 
pc:litieke uit~praken. 

4. V~nneer de N.3.n. lid wordt, dan zulle~ wij niet alleen 
moet€n trachten om, door uiterst ter zake kundige voor
stellrm met kracht te verdedigen) de geest in de rus te 
V · :·and eren, maar tevEns moeten wak~n tegen ongewenste 
co ls e<'uenties van het lidmaatschar. BEdJen zullen een 
ni e~ gPringe ~nspanning van den Nederlandsche student 
vcrr cn, zonder w0lke het lidmaatschap waardeloos en 
zeli gev·i:lrl:jk is. Het is zeer te betwijfelen of Ne-
e; erla'l-! de :.c ,,ct i vi te i t !Jermanent zal kunnen opbrengen. 

5 ih j .;Gven aä!l g ~oeperin~en, die onze opvattingen delen, 
::aA~ ze r.iet kunnen uits~reken, op meer doeltreffende 
wlJZt steun door een duidelijke weigering, dan door hoe 
~~t ~:1sief ook, mee te gaan. Onze inzichten zullen nim
·.1?1' vi:-, de IUS ·.ot hen komen, omdat. juist uit de lan
~e~, WaDr dit voorkomt, vertegenwoordigers met uiterst 
~anr0nonceerde politieke overtuiging zullen verschijnen. 
/o z~llcn via de lUS onze overtuit;ingen ook nooit de 
groc'leringen, die thans, vreemd voor ons zijn, bereiken , 
hoazedr dit oo~ noodzakelijk is. Het lidmaatschap, al
leen als gest e ~egenover deze groeperingen, zal niet 
Qan zi in doel be&r.tvlOorden, wam, de krachtige oppositie, 
~i0 hi~raan gekoppeld dient te worden, zal veel van het 
a .f.f ,~·-t 'rerJ.•)r,~n doen gaan. 

?.. '.'.x;r het, uiteindelijke doel van internationaal contact, 
~.' r. . .:. .. f1ct o;:> gr·ota schaal ken11en van elkanders opvatt.in

..,. ,-!rl e•1 omsttwd .:.. ghtden en het t·ecpreken van bepaalde pro
k eme~ (':iJ intc~:r.:-.1:.ior..s :~.l ni ve:au, is ee~: representatieve 
Ol"[;8.!1i ':':1 tie ,S~8rJ ~SrS'Ce Vf!reü;te . 
~~t i~ ~u~ onrede:ijk ~~ b~langrijke concessies te doert 
t t:n r,8:-.o evc ·r.:n eo:::n de;:gGlijKe organisatie, terwijl an· 
<). •• !·..; r'li::l deler! O_?dr. st&c:.l! o:n r.0t doe:!. te bereiken. 
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~~fK:l~t en ui twj ;_jsel! ng e;eschie4en op basis van weder kerigheid 
en !·.ede t'2..::i!1d za:L, mits he':. eigen goedwerkende organi saties 
bin: t0~ he~it : ~e~~~ niet geisoleerd zijn . 1 SS en de f acul
te:i. -':'3n ~j eden z <l:.r-: c ~;:ans n>o:· -:::orûerenties. · 
Wij heLbe~ vcor i~t~~natio,aal ~onta~t een bepaalde hoeveel
r.ei.8. e:1tho~sia3:r:~, ti j d Gn g(•J. d , er beschi kking en bereiken 
o:1 s doel b et(;r :i. ·~ugs deze .:..nd irocte wer,, dan door veel van 
0!1Ze kost l:.·a r e f.nE:l'~·:ic t.f:n be!-lce v ~ vs..:1 è.e l US t e :::;ebrui ken. 

b . . Indien Nede:rlanci ge e n lid.' '!,'1 !1 d~ YlJS wcrdt , stelt de dele
g:'l.tiG ~e:: volg~nc!e r,edr agslijn a o.r. ~-E: N . S . ~ . voor . 

l. L'c IUS te bescho'l't18 !è. als c,::: n organis-=1tie wa rtrvan het lid
maatscha p voo~ è e :~SR .:> naanva-.rdba~ j_.s . doch waarmede de 
!\JSR \tel contact ·~· :1d6rhoud cm ~~an, voor zovt: r onze houding 
t. a . :V. de basis (i:.,r organisatie voor de buit<:nwercld duide.-. 
lijk is. 

-2. Nadat de grondvergaderingen zich over het advies- hebben uit
gesproken, de rus van de beslissing en de overwegingen, die 
ertoe g~leid hebben, op de hoogte ste ~len. 

-3. Zoveel mogelijk contact ~nderhouden m(; t landen, die begrip 
h~bben voor ons· standpunt. In ieder geval door het mede
we rken aan de in Praag gestichte "Correspondence Union." 

4. G(;En stappen ond~rnemen om te komen· tot h~t oprichten va~ 
een a:)..gE.mene representatieve organisatie, .· gevonnd door de 
landen, die geen lid van de !US zijn, wel echter aan instél
~ingcn) die zich op _internationaal ·terrein begeven, in o-

- verweging geven, zoveel mog.e~ijk, bij bestaande of op te 
richten int~rnationale organi saties, die ' een afgebakend ar
~·eü!.sveld hebben, aan te sluiten. 

5. Duidelijk de Hcd~rlandsche studenten onder 9gen br~ngen, da~ 
·· wij door deze \'!eigering in mindere I!late in de gelegenheid 

zijn onze opvattingen én overtuigingEn tG toetsen aan ande
ren .. · dit er wel~.icht lijnriJCht tc.genover staan. Juist e~n 
mln of meer extrcf~_m. standpunt> als hst ·Nuderlandsche, be
hoeft e&n ~rmanente criti~ch~ b~~chouwi~g en wij zull~n op· 
andere wij ze in dit tokort moeten voorzien. 

- ··---- - -

~c rede~J, dat naast h~t ver· slag on h(;t advies van de del ega
tie, deze bE:schouwi~g !1et li.cht ziet , is om de overwegingen, wel
ke do delegati~ er to~ gebracht hebben haar advies aldus te doen 
luiden, ui~ e&n te ~ctten. 

Het advies als 7.odanlg maakt een zeer sumiere en éénzijdige 
indr1.1k, omêtat alleen rr.aar in het kort de argumenten wil geven, 
waarom de NSR n.l . geen lid kan worden. De overwebingen die 
voor het liè.maatf\chap pleiten zijn niet genoemd, omdat, wanneer 
het aclvies zou zijn êe<l résumé van P\~nt~n voor en punten tegen, 
het toch altijd .weer vergezeld zou moeten gaan van een overwe
ging;, 'l;asrom men het ene zwaarder l€3-at wegen dan het andere. 
l;iij Zt!:i..len trJchten, oM in de beschouwing de punten die in het 
advies ver-wegen W9rden naar voren te halen en tevens trachten, 
de dikwijls als stellJngen geponeerde bezwaren te verduidelijken. 

Het woord autonomie is in verband met deze materie zo veel
vuldib geuruik~, 0.a:. 1 9iil na te . ~aan in hoev~rre aan_ de ~eZ"faren 
van Neàerlançi tegem')€t gelcoa;e1• :..s.. een b egr~psverdu~del~jk~ng 
nood .~akelij}:: i s . De feitelijke a"..lton· :nic, er. daarmede is bedoeld 
de zekerheid dat ge en maat reg0l V~~ ~e TUS, tegen Onze Wil, in 
Nederland y ;:.,1 kracht ":~1 lordc.:1, .!.. s nu z.a:1wezig. En als zodanig 

.. 
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eit,;enlij:-:: eer! sc'•:<ftel~jl<e bsvc::;t~gi:lg V.?:l e~l'l jn U(: rus 
h: ·~ rsenc ge\v".),.r:te recht. ::.r.·1 door de Cou;!cil ·..:-ckre.chtigde 
interpre~ati€ van ('= Co!1s ·. i -:.utie, waarbij .. zn:>ls nadrukke
lijk gez~gd ~ rd, ~~en afbreuk ~ erd gedaan aan de Gons ti
tut ie, z.e.1fs n..~.e7. voor lop' g. Van een autonomie. :-.oa-:s wij 
die in de stu 6_;mt,;:n r aden 1<ennen, -,.;aar bij de beslui ten ei -· 
geli j k het karak Le~ van ddviezer aragen , i w echter aller
mi.nst S?~ak€: Om .J.c.t te b~.nüken, zou de gehele opzet.. van 
de orgam. sat1.~.- mvël.ën verc::.r.de:::-er~ ·;an <::en machtslichaam in 
ee:-1 contact lichaam, i et s. -v:at nü. t t e: verwachten is . Er 
i~ du~ een duidel ijke t ekor tkoming , die ~chter zolang de 
fc it.el. i jk e autonomie geg;...::.randecrd blijft, geer1 onoverko
menlijk bt zv;aar oplevert . 

Het i s verheu~end deze. (JUestj_ ;: nu t erzi jde te kunnen 
stollen, om dat zij niet de kern van het vraagstuk raakt 
en zelfs de eiepgaande behandeling hi ervan, evenals vo
rig j aar, in de weg zou staan. 

Wanneer wij dan, ontd2.an VJ.Il t;; l l~ mogelijk formalisme 1 
de wensGJ.ijkh~:id van -~·· \:;t lidmaat~~ c hap gaan onderzoekE:n, 
dan mot::. t en wij t\'iee groepen van o v· · rwcgi r.gen zien. Of 
althans het oroliee;n van tv1ce kam:.'-n tracht E..n te b~:;nadc
r en, want n ;n scheiding zal uiteincl elijk niet scherp 
door te voeren zi~n. De t ~ rstt gro~p wordt gL~ormd door 
alle vrag~n, die samenhang~n met intErna~ionaal contact 
in het algemeen, ~Lt doc..l riat wij ermede beogen, en d~ 
wijze van verwezenlijking diL wij juist achten, mE..t als 
sluitstuk (;6n onderzoek in hoeverre de rus hü. r aan vol
doet. D~ twede g~o~n vindt zijn oorsprong in de onmis
kenbare kloof tuss~~ Oost- en West Europa, waarbij de 
IUS dus niet langer meer naar z:ijn naam maar naar zijn 
ware aard beoordeeld zal worden. Onze houding t.a.v. d& 
ze kloof zal hierbij ter· sprake komen. 

A. INT~RNATIONAAL CONTACT IN HbT ALGEMEEN. 

. Wij mogen hier voorbij gaan aan de redenE:n waarom ~J 
internationaal contact in het algemeen willE:n, omdat de
ze te gedifferentieerd en te persoonlijk zijn om in en
kele regelen samen te vatten. Wel is het antwoord, wat 
wij met onze activiteiten in deze trachtGn te bereiken, 
van belang. Voor Nederland moESt dit alsvolgt luiden : 
~op zo breed mogelijke basis en ory zo ruim mo~elijke 
schaal ke~nis nemen van elkanders inzichten en levenzom
standigheden en h~t bespreken van bepaalde problemen op 
internationaal njveau." Hst iR duidelijk dat vele wegen 
hiertoe ·open staan ~n geen dacrvan apert .foût of goed te 
noemen -is. -
Ogenschijnlijk d~ meest voor ~e nand liggende çn tevans 
de meest aantrE;klcc.lijkE. orlossing, is ht::t V6renigen van 
alle studenten in een ovcrk·::>cpeJ. ·:nde , of ::11 thans . alles
omvattende Wt.l'!)ldorgani satie . Vm; 't~ee;in af aan wordt 
hi€rbij e&n ~enhFid gcscha~tn of geéuggcreerd > diL zeker 
een stimulerenè.E.. invloed r: ,, de ,:·: l'C~ f:.:r t:. ",·e:--kzaamheden zal 
hebben. Terwijl het bovendi en m::>;;cl ijle is, om door onder
ling overleg t0 komen tot ~ c.n soort van universele stu
denten m<:.ninr;_, àu~ dan v;t;l nit:t e;· -. hcE:!. én al b:nd.end, 
maar toch wel richt-ing gevend, V\'> .:;r c: ::; v~;;rder<; ontwikke.
ling van de organisati e kGn zijn. 
· Alvorens di eper op h~t voor Gn tegen van een dcrge-
l:i. jkc werkwij ze in te gaaTl, is het go'- d hier even het 
al ternatief te.. vermcüden. In principe gedecentraliseerd 
6on•sct, nitt 09 repr~sentatievG basis. D.w~z. dat ~en 
dus nict~achL alle studentçn in ben centr~e organ1sa
tie m(;t onderafdelingen naar behoefte , te omvatten, 
r~a; er naar str(;cft, om studcnt~n, di~ daara&n beho~:;f-
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te gevoelen, op een be;~a].d gebied i:r.:e;.~:l.'ltiona.:ll ') :i . • ;cen te 
bren.:;en. Dus een inter.1é:l.ti.Oïtv..:.0. :;cortlrt"i e. wien::: ecrs·ce t;r. 

uite.:ndelijke <J0eL he':. i~: 0111 ir:· .. e!-aa ·~'-o u.:.:ie sport'J·.lt.moeti.n-
gen ~~ be.vorderen en, déiartoe belar.~;stelling '~ zo bre~:3 mv
gell.Jke scha~l t'i:acnt te wck!u::n .. zonde:r c vE.:I:.vel te ·pr(:~an
derP.~ a~le:sor.z_v~~te:·~ t.e :üju, oî i~P.bmi.ng te !'!oaden met', c:m 
al oi nl.et gell.Jke ~nstelling t . c:-•• v •• üle r ... nf.ere asr:.ecter. 
van het studentf!nleven , · 
Daarnaast b.v. een int<•rnationao.:'. med~scr. s~udenten Congres, 
een centraal ui•".,.::l.s~:e .l.ing:st.";.rJm~ . ::n~>. e~1z., ·alles o!, ·de
zelfde basis . Co(:r\J.L1;.1t i··; tuc.;> E:~ ·6e ~~-:·L ivit-eit~r~ v ëJ_u. al de
ze organisatie::; is .zeer ~e.'"'er gm·rcn$~, rr.aa1· ui tslui èenli voor
zover de autonomie er. do al gctn('tm'1,;icl niet worden aangetast. 
Dus in een ~onta.ct.lid:r:t<:... ., ::uT ~.:: ~~ f:':ers-:e plaat~ de ver-
schillende organif.at j .. € s i. o. v. de l ;:nc~ en . v0rtG~T<=nwoordigd 
zijn. Uitteraard zal ht:t dan uiet O j:; numérieke basis geschie
den en zal dit lichaam geen bevalEn geven, maar adviezen, 
waarvan de au tori te i t 12.fha nkeli jk i r. van hun \'lt.a:!~de en wer
k~l~~kheidszin . 

W~j zullen nu de eerste, dus dt=. nurr.c:rie;k reprE::sentatie-
ve oplossing b espreken. v!aar men bi j d e reeds genoemde me
thode via de gemeensch4ppelijke belangen tot elkaar tracht 
te komen en de g~schilpuntcn aan individuele be::;prekingcn 
overlaat, wil men hier alle studentenproblemen georganisèerd 
behandel.en, en ~rel door middel van het uitwisselen van de 
n;1tionale mening. Hieï:ln is het cardinale versch~l gelegen, 
en n-ï e:t in de eerste plaats of de organisatie het ka'rakter 
van ~achtslichaam dan wel dat van e:en contactlichaam draagt. 
Omdat voor · h E::t tot stand komen van een internationale maat
regel men nog meer over kleine verschillen heen moet stap- _ 
pen, dan landelijk het geval is , Het gaat er alleen . ma~r om 
welke problemen men op deze wijze behandelt en welke waàrde 
men aan hc.t resultaa t toekent. Bij de gt.c:i.f:cE::ntraJ.iseerde op
lossing ond ~rwerpe men zich aan de meerd0rheids"oeslissing 
inzake van te voren bepaalde en meestal oractische onderwer
pen, terwijl een mog~ll.jke uitspraak op ben conferen~ie 
slschts het oçrdeel van ~~n welge~ozen groe;p is. De repre
sentatieve o'rgan:.satie tracht voor iedP.r s t udenten probèem 
een universele uitspraak -te verkrijgen. Iets wat op zich-
zelf genomen waar-devel kan zijn 1 omdat het niet aangaat 
steeds een diepgaande en goed voorbereidende bespreking van 
de gèschilpunten t e. ·v.:::r1ni jden . Er zijn echter eE:: n paar ge
varen aan verbonden , d~e zq ze niet alt>;~~!l'een ztjn, in iedér 
geval voor NederL: .. nd :::;cJ.r:1.(·.n, D . .:. o~,2; <.:.rii:-5a t ~ . t ·.an het studen
tenleven is in princip~ vrt ~ en het toetre:~er. guschizdt 
vrijtrillig. W~. j bügQ.d n u~~l <>!'cstjgc fot~t door dit opzij te 
zetten en t. a. v, f •.lr:cJ.é'ii'entelç;- f.:1 vc111 t •; vorEm niet o\·e·reen
gekomen problem~n : vcrhouè~nGc.n ~l ~ i~ U. N. of Pa rlement te 
int(7Qduceren. HoG~e :;, · ook de f e :i.t-:J :Lj;·.(; '.iUtonomie gegaran
deerè. mag zij!'l, ~c::n pri jsr even van gv.JGtclij~e eutonomie is i.n
haerent aan deze we:.:-kwi jzc. Necl.erlan( kC;tJt niet ~tE:.t s ystscm 
waarbij een aantétl pE:-.rsonen beJ.angrijkE:. beslissingen ten bc
hoeve van een_ g(.;hele groepering kan n~m f.n. Itj de studenten 
raden zitten de VP.r't~:gi:o!mlOOrd5.gers niet al s gevolmachtigden, 
maar als terzake J:undj :;c vertrotn:'( :1slisden: die te samen een 
~dvic. s OT) stellen. Uiteir:.delijk . buslissf•n de aangesloten or-· 
17anisatiÉ:s of groeperingen. Hen ver ande·ct zijn urincipes 
niet om dat de meerderheid ~it beslist. Bovenàien vragen 
wij · ~ns af wat de waaràe van d<·) ze mo c.: izé:.am verkregen uit
spraken is. Hoe \veten wij of een vertegen\<.'oordiger werke~ijk 
d~ mening van zijn land naar vor en ~rengt? Zelfs voor lan-

. den waar we toch vrijveel van af w·eten , zooals b. ·.r. Engeland 
tasten we dikwijJ.s i:!l he~ fhüster. Daarbij komt nog de prae

. tische · onn!ogelijkheid om alle b elangrijke st.ro!lri.ngen j_n alle 
l anden gelijktijdig te vertegènwoordigen. 

• 
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Kort samengevat kunntn v:e ze;;gen dat een representatt ve orga-

• nisatie t e hoog gegrepen is , omdat vel e practische activitei
t en ëfhankclijk zijn van over~énstemmin~ inzak~ principi€ele 
mo t ilijkheden. Het i s niet noodzakelijk om €erst een wereld
studenten-mening t 6 hvob en en a:gezien nog van d0 waarde er
van, daarna pas uit tb wisselen. Er bestaat echter een der
gelijkb organisati e . Dam·om zullén we tz~chten enkele mini
mum eisen voor Nederland's db~lname t~ formuleren . 

De roterderbeid moet aandacht besteden en ruimte vcrlenen 
aan de mening van de minderheid, ornàat dit de enige manier 
is om onderling ve..rtrouwen te kweken. DGl stemrnei.iverhouding 
rnott éerder een vinger wijzing, dan wel eerste on laatste 
argument zijn. Bovendien zuller er, teneinde het karakter van 
een wereld-unie te behouden, geen richtlijnen voor het te 
voeren beleid in de constitutie moet en staan. Dit zal wel 
uit de vergadering blijken. 

Als twede eis stellen wij een zuivere representatie.• 
D.w.z. dat delegaties niet alleen alle stromingen in hun land 
vertegenwoordigen, maar ook naar voren 'brengen. Dat bepaalde · 
landen in hun geheel ontbreken, is ongewenst, maar niet z:) ge
vaarlijk als een syster.,dtische verschuiving }1er land. 

De vraäg is nu in hoeve~re de I US aan deze eisen voldoet. 
Voor wat betreft de twede cis, is het antwoord gemakkelijk 
te geven, alhoewel de IUS nimmer qffici~le gegevens hier~
ver publiceerde. Enkele ons bekende voorbeelden volgen hier. 
Engeland was voor 60% verte~enwoordigd, waarvan een aanzien
lijk gedeelte aangetrokken werd döor c.e voordelen, welke het 
lidmaat schap van de nationale unie biedt. De Kat9olieken uit 
Frankrijk waren zeer onvoldo~de · aanwezig. De Italiaanse 
delegatie sprak namens 20-25% der studenten. De 6 leden van 
de Amerikaanse delegatie waren vrij willekeurig gekozen. 2 
Communisten, ~ · fel rech~s en 2 weinig overtuigend rechts. 
De Chinese delegatie kwam.uit het "zojuist bevrijde. gebied 11 , 

evenals een Griekse vertegenwoordiger. Z'!Jdtserla,t)d., Belgi~, 
Canada, Schotland en de 9candinavische landen zijn op één 
lijn met Nederland te stellen. India, Egypte, Spanje en 
theuw Zeeland vertegenwoordigen zeker niet alle s·tromingen 
in hun landft ~nkele voorbeelden die aru1tonen, dat aan de 
twede eis niet op bevredigende wijze voldaan is. Wanneer wij 
het enthusiasme zien waarmt:de de,, ai ge vaardigden ontvangen wer
den en op de geheimzinnigheid van öet "Credentia.ls Committee;;, 
dan is de hoo~ op de toekomst nü:t groot . 

Een onderzoE:k naar de eersté eis kan niet ~eheel en al 
aan de hand vàn objectieve gegevens verricht worden, omdat 
hierbij persoonlij~o indrukken een rol spelen. Wel is zeker, 
dat er in de Constitutie vastomlijnde richtlijnen voor het be
ibeid staan en dat rnE.:n 11ieraan t E.ntegc waardE: hecht . Wij zul• 
len hiEr l ater op t~ru~komen . ~ijdens de Council-mLeting hcb
btn wij niet v~ el kunnen mtrken v~~ ~en r~kening houden ~et · 
de mind erhe:id. DE> aane;c,nomcn int <.. rprLtatie van de Constitu
tie maakt~ hi èrop G~n uit~ondtring. H~t is aan ieder persoon
lijk t~r beoordeling, in hocv~rrt hiE.r van ebn zet op het 
schaakbord sprakt: is. TovHil. ouestie :~ Indonesi~ · ' t br sprake 
kwar:o, . kreeg Nederla nd slechts na veel :nocite en onder protest 
het woord. Discussie i~ er vri jwel niet geweest. Men bracht . 
zi ;n standpunt naar voren en vols~ond daarmede. Over het al
geil'Ieen kregen wij èc indn.lk, cl at de IUS d.:,or èe meerderheid 
bepaald werd. 

Wij geven hier geen conclusies, omdat deze, tezamen met 
van het onder 11Ba besprokene; in het ac'.vies t e vinden zijn 
en scherp van elkaru· kunnen worden gesch~iden . 

B. Het contact m~t de "INT:t;RNATIONAL UNION OF STUDENTsn. 

Wij l:ullen hier iets dieper in gaan op de reeds ter sprake 
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gekomer.E..~11 'l. ijd i. ~;, t.~ icJ. d Gr 1US c ,l zi en in hocvnrr·e \'Ji J l·:l;.r1 :1~ r: ~.~f 
moet en ~eegaan of ~ul i n onz~ afzijdigh&id moct011 ~ oJ h ~:·j.n. 

DE: ~loe·~l:i.jl\. :1 .. <;&;1 ï"te-ç ó.•.:. lUS ligg0::1 0:::' !lP.t eer:-~~ -- p• z i r.ht :i.n 
l·H~t f(;J. t Lél.t cl.e IU s zi .::~ r.j(.. t ?Q:!..i tiek bc. zi g h Otl.d 1 E.:ll ; '·.i.. rs ~i t 

sprakc;n i n (,cz~ ~oct. t0;.~.iijl in He.dcrla nc>. d€ :;tudent<! n 0r gar:.i
sat i ç s a.ls zodatü r,; ei:~ juis'c r;i c.t doen. R.GE:ás ·:<:.! ·J e!~ 1.:;e toogdcn 
~ij <.lat ht::t ll ~(.. L ch'IP~3.at 0.:1 0 ~' inte. r!l3:+: i ona:'l.!. n i.·J t.· ... u e ::n <:t.é\:1-
t aJ po~.i tiekc :..tanápuntcn t L'f.: :..n0ve:r c.ll~aar "'"., €. st,cl .:. e :1 en o: :~<~ 
a-poli tiek& houcl i!"!g é:l. s de r. : utral<:; midè.~n'il€g te :z.i~~, :-n €t het 
bewand(; !.en v-an d \.: ::(:' mi d.d em.,.cg a ls ot-.v<:.ro ió.(-él.i~k~ e:is \·oc·r or.
ze d<:elnamë . Wij rroc:.cn inzh .• l dat llür tv1ee. :-:;t.;.nd pun~c:-1 tef!;<m
OVbr olka.ar st~.an , diE: l:un oo:.·znak vindt.n in veel d i e!)er gele
gen vershhill en . 1-: (.;t. i s hier niet de olaats om t e t !"at::ht ,.n de
ze nader te omsci1 .'ij ven. Wel kunnen wê constateren, tlat ''o~.çens 
Neder~an~ begrippen een we~eld organisatie slechtG het ~ehar
tigen van &tud.entenbelangen tot basis mag hebben, en geen t e
paalde idiologie. En omdat wij een taakverdeling als j uist er- . 
kennen rekenen wij politiek niet hiertoe, maar verwi jzen die 
naar U.N. of politieke partijen. De Oost-Europeee concepti e 
van studentenbelangen eist daarentegen nadrukkelijk al s 'eez:-ste 
taak een · pol1tieke activiteit, en wel volgens de dldaar heer
sende opvattingen. Een studer!tenorganisa.tie moet daar àus een 
bepaalde idiolagie tot basis en zelfs tot doel hebben. i<'unda
mentele 'tegenstellingen, waarbij het er maar om gaat welke 
koers ae lUS op het ogenblik volgt en welke de kansen voor de 
toekomst zijn. · 

De huidigz to~~nd wordt bepaald door de constitutie, de 
·waarde die de meerlleid hieraan hecht en ae handelingen die de 
meerderheid wenst. 

In de Constitutie ligt duidelijk een idiologie ver~nkerd. 
Citeren wij slechts enkele der doelstellingen : "To be t~e 
representative organisatior. of the democrati~: $tudents of the 
whole world whowerk for progress." en :"!0 assist the stu.., 
dents of colonlal, ·aemi-colonial, and dependant couutries to 
~ttain their fu.ll social, economie·, ancl educational develop
me~t: to this end, to rsnder to the students and peoples of 
these countrieo all posEihlG assistance in their . stnuggle 
for freedom en independancc." Zeker is deze opvatt:inz; van 
studentenbel0ngen niet ~n overeGnstemmi~ met de boginselen 
\<raarO!) de Nederlandse stud1..;nt:sngemeens chap gebaseet·à is. 

bolsj .Tn hoeverre zij J~o~runist::sch/genoemd moet wordGn, is afhan
kelijk v !3. n de b~tekenis, welke men .::tan deze begri pN.n l1echt. 
Esn verwantschap is echte~ hiet te lochencn. 

Niet zeld G~ ~erd tijden~ princip~ele discussies de c~nsti
tutie geraad::.>le€:U en élls ricntlijn gebruikt. De re:dactis Vó.n 
\lorlá nstudents Newsr. kreeg dE opdracht het blad in over eer:· 
stetc . .m lng r::et de conö·t,i tutie te brengen. Het redactioneel van 
het i~o,,ember nummer spreekt l.u van : "To ·develop into a 
fighting publir;at.ion". Een motie van lustralië om studenten 
belrmgen een eerste be7.~_gheid van de IUS te maken, werd door 
Ruslar.d pas ondersteund, toen de toevoeging 11 zoals deze vast
gelegd zijn in è.e Consti tutic 11 de motie \'laardcloos gemaakt 
nad. Toen U.e Z1'li tder~e è.11legatie bezwaar tegen de cortsti t-ut i u 
maakte, en wijziging be~leitte, legde Rusland er dG nadl~k op, 
dat al of ni ct acc8pteren van de çonsti tutie gel ij!( sta at r:1et 
al of niet lid worden. Voor de handelingen welke de meerder
heid va.n de lUS verlangde en ondernalll verwijzen \~:.j naar het 
offi ciële versl~g. . 
De kansen cp verbeterin;s worden, afgezien van demagogisch.e af
wijkingen uitsluitend bepaald door de meerderheid van stemmen. 
Niet zozeer nog door te nemen besluiten Z€lf, als wel ' door de 

·keuzE: van ht:.t E.C., omdat di_t College feitelijk de macht ' in 
há.Ilden hç.:.ft. Ee:1 e-o~e:ttw·;el toetreden van Nedérland zou ir. deze 
zeke1 eëü gunstige im.·j oed hebhen en niet alleen doo:::- haar stem-

· menaantaL \lij ~ul.l.en n~et in staat. ~ijn om de "Fellow ti·avel
lorsa van inz:i.c~lt te; ~oon ve:railderen1 maar wel kunnen wij· helpen , 

.. 



0•:1 he~ kamp ·:~-tn C:; :~nè.;;,/~: ~ cf.!" j.cieel in de oppcsi t i e zijn 
te ·-·)~soliciel'e!l. :1._! ~'s à~· ·.ai i.. echte1· om het b eha len van een 
t~::m·"'rio~ce mee ·~cte·'··~;c· '/<. ··~·~- · · d ' · h b ' 1 .. - -'" • .. ~ .. te.- ~ .. ~ - c Jb tv~J :1e n-:...et. e oen za~ onze 
:·"t:..m no 'h de · ..• ecc..r;~heic... c.:c~~ ue minderheid i n landen a l s 
Ilc:-:gc:~ rij e e.d. bü:: ~.:..ke::1 . f.J.leen een weigeren van het. lidmaat
schap zal doo:dringen . Ham~eer v'li j een s temmings- ba l a ns maken 
en datr:b i j la1:.l:en ah ~:1geland, Frankri~k Noorwegén Amerika 
C d I ., I '1'1 • " ' ' ' ara R enz vonr .G, ~ tot ce opposi ci e r ekenec dan i s de ver-
h<'u~~nro; 37- 59 , t.:sn gtm ntP .. an Rusl And c.s . Zuid - Amerika kan nog 
10-1:> ~temm€n üp.· Averen, ·,,•aarv<l::l het t e betwi jfelen is of zij 
!:le::1 i n de opoosit~e zullen z ijn . 
rsen ander n.ront"'us-...e~d v0r::;chijnsel i s de nauwe b and di e de 
IUS me t de Kt•'!JY ve:-~t: i nclt Ln c:.~.<" ·vuOl'lopig niet losse r schijnt 
t~ worde:n. De: i .:~ I.J Y '!(;rtocnt ::ct! èuictelijker en c·!lverb i ddelij
kcr de t~ndenzan ~ie wi j i n rle lUS schetsten . 

Alvorens over t e ga8."! ~.ot hrc: L goven van een samenvatting 
wi l len wij nog E.(;n ogr::nb l i lc stil staan bij de vraag, \'l'e1ke de 
practischc conse~uc~tios v~n a l of ni et aansluiten zi j n. 
Vcor wat betreft s~Jort en u i t wj ssE. lint v t.rwijzen wij naa r de 
desbetrGffe nde rup~orten ~n s lui t de delegati e z i ch bij de 
getro!<:ken conclus5.cs 2.an . Voorshands biedt lidmaat s chap wei
nig voordt:ÜG"1 1..m ni ct _:Lidmaatschap \'lein~g nadelen .Een andere 
belangrijke overweg:i.r:g ~- "> , à 2.t v:e door p.fzijdig t e blijven de 
bijzoaà c r nutti~e 'Jotsing van or.ze met t otaal andere meningen 
moe ten mi ssen. Zelf s al zou d i t ma a r aan enkelen ten deel val
len , zoude n' \'lij er vee l aan hebben en moeten wij e e n eventu
eel gemis terdege ~1 eseffen e n t rachten te compenseren. 

Same nvatting. 
In het a l gemeen i s numerieke representatie in strijd met 

de Nederlandse opvatting over het studenten leven. De bezwa
r en h i e raan var bonden komen i n de rus s t erk tot uitdrukking, 
zozelf s dat e r niet langer van een int ernationale studenten 
u ni e gesproken kan worden. Er ü : s prake .. van een interna~io
nal e communistische of vr~jwel communistische studenten unie . 
Na tuurlijk zal Nederland een dergelijke organisatie niet hier
om de r ug toek er en, of wei~~eren ermede co~tact te onderhouden. 
l4aar \·!el moe t t en overs t a an van iedereen duidelijk onder
streept worden, dat wij er ge en lid van kunnen zijn. Dit is 
geen contact l:!.chaao , \-laar men zelf kan u i tmaken in hoeverre 
medewerking moleU. jk is, mRar E.e n organisatie waarde minder
he id zi~n gewi ch~ bij de nAer dar heidsbeslissing legt en deze 
dus versterkt, zor:dc r h:1ar tf; delen . 

ENIGE 0Pf.1ERKINGr·:N t " .~· . v . DE T;~ VrJL,l t.N GEDRAGSLr.JN WANNEER 

. Voor all:::s vri ~le n wi j cl1 · < ... na':l>:"'L' k op ::..e ggen dat. deze be
slissinr: onz erzl jds g(;: cn:;:: ins een b l~euk me ~, de JUS betekent. 
Wij \·r:i. l Ï.~n e:.c:'1:.er clt'i.d,ü :i. j!~ d8 kloof en de positie van de rus 
in èeze cons~a1· e:. r ..:r . Zo :.. :; ~:..~ geen enke l be zwaar o:n ui c~isse
li n~Sen met ~c I US t.c organiser en of ah; \laarnemer conferenties 
te btzoek en, mits •d .i m3.ar goed r ealiseren waarom wij geGn 
l id vre;.r.·dcn. N.l. om niet è~ idiol ogie , die in strijd is me,t de 
onze t (:; ::;teunGn. S tt:unen ~-,~ .L:!.. hier . Z(:gge n, zowel daad~rcrk eiijke 
.steun g c:,ven al ::.wel autor:i t ui t v~. -:-l .;;nen. 
B.v. he t dE:e lncmen aan zomer of wint er spelen of andere acti
vi t e jtcn die mEe t eer propagandistisch eotl hebben. 

Het moe t ons du tdeli jk zi j n, da t we , door een weigerin~, 
va n de onder A. bc sprokenü oplossingen, de niet r epresatatieve 
g~èc cer.traliseerde geko~en hçbben ; i ets wat bovendien ook in 
~~z e li~n ligt. Me de door het repre s entatieve karakter is de 
l US nic;. ~ acce pt abel en wij zullen d~s ni et in dezelfde fout 
moE.t en vcrvallen door een dergelijk tcgebblok op t e gaan rich
t en. \'Ie} 7.U11E.n we a llE t nGrgie, die anders naar de IUS ge-
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ga~ n zou Z1Jn, t n ~e er, i n he t inc identel e bu lt cnlandse con
t a ct moeten s~, eken. [•.w.z. d.at. we. zo .,.e al ni t- t ht.t initia
t5.ef nemen) in ieder gc·;a l e0.n werkzaar. aa!ldcel moettn ne
men in de st i r:r .. ü~r::.nf, v ·•;1 é'.ll~ c- rganisaties, zoals die in A. 
c.ls alternatüü' geno-<3:-.td :;i ,in.' 

De in ?raag gestichte '•C tJ t'i ... :,~onl'ience Union" zal zeker 
niet het karakter··Jnoete:\ dr~g ... n v <:< · 1 L un geheime inlichtingen 
dienst. Het is eer•'' )ll ' ~ i :' "!en \', . l • 1 v~.. men van internationaal 
contact, d.ie h:..e .~!"o,:en g-:: ~!'::> · ~· t·c ;:ri .... .., 

Wij zulJ.cn .alle3 mo c:tt~n ·dorp 0 "' '1ie :. ge!solcerd te raken. 
Mae.r wanneer ~j ,l_e v c~ . 8 Ptoe;~ll ïJ:-h t. :l '1 h ... ·-rtoe benutten, dan 
bestaat hiervcor vot>rlo, 'i.g nt)g t..' ·:1 f t- vanr. 

-------------

Ar)v. 2. 

De ' !Ub wil representatief zijn, en als zodanig treedt zij 
op als spreekbuis van all t studenten v~n d ~ w~r eld. 
Tot nu ~oe geschiedde dit ec~ter zond Pr cni ·e reserve. 
Over duidelijk is, dat in de lUS ~norme ~g6pen ~~ niet 
vertegenwoor<'igd zijn. Dit feit op zichzelf weK t geen ver
bazing. Een organisatie die zich dit doel s~ll, moet men 
langer dan dri~ jaar äe tijà gunnen om zi~h t ontwikkelen. 
Wel echter moet. mc;n opmerken, dat juist de z~&r linke ge~
rientcerde hiçr aanwezig zijn en zich buitegew~on acti ef be
tonen. E6n feit alweer, waa rvoor ~ncrzijds(voor ~tn organi
satievorm als deze) de v~rklarinF voor de hand ligt, aange- · 
zien de anderen zich al~ student minder voor ~en organisatie
vorm .als deze int eresserE:n. Anderzijds zi ~t me n ook, hoc 
graag de IUS juist dez~ groeperinrtn inter6Sseert Gn aantrtkt. 
Dc . IUS laat zich . ni, t door dGzt onvolmaakth;ià tot beschei
denhoiû manen: doch v erèoe z"'lt d~ ze maar al t~ graag, en 
spr~ekt bij he t aannemen Ln uitdrag~n vAn sttrk gekle~rde 
politieke ui tspr<lken van 11 ov<: rv:h~lming majori ty 11 zonder van 
de oppositie ~n argurn<..mt~n voldo~:.nd~ mulding t <:; maken. 
Zo sterk gaan zt:lf::; rrd.jn lndrukk(m in à~:.. (ot. richting, dat ik 
de :LUS van· de boze opz~.. t r.1o(;t v .. r<.lc~nk<::n, in ··t gehct:.l n.iet 
e.erlijk aaa1' reprts(;r.tativit.:it t e strE: V(.n. H(;t.. zou wel 
eE.ns k-.lrmc.n blijken, da\. h<; t dot:: l van dez,_ org.:..nisatie is 
om ónd.er de dekma-:1t:...l van à~~m~.:enhtiè; stLrk links geörien
t~.;t..rd(; E:n bol :sj~..,·:i c;·r,ü.ch~.; :i.nvloud.Gn t <, doen gclè..::n. 
De NGderlandsche sttJdc:n1~c: t z0udt:: n, als zi j toe trbden, u i t 
de aard van hun opvattingo::. n ovtr student ,_ n- contact, stc.rk 
c'.e nariruk gaan ' lt,[.gbn op è. e pra ctische onderm:.ming vw de 
lUS. Zij ' zoud(;~ tra~hten, door dez8 kant van de lUB ste~ds 
b eter te m~ken, het accont van htt gehce~ te verleggen van 
hbt politieke naar dl:. pra.:tischc. kant. Daarme(. zou de naam 
van àc. rus belangrijk ecdi end zijn, juist t egenover d~€ 
é;roepcringen, die hi.::r nu nog WGife;lend tegenover staan. 
Bet vertrouwen in deze organisatie, dj e op principes stEUp:t 
en pol:i tie!< werkt in een richtino; die niet overeenstemt met 
èe beginsel en, waärup wij m~nen dat een internationaal con
tact-lichaam zin heeft, zou door onze practische successen 
5ti j gen en misb~~ikt ~orden voor het politieke doel dat bo
ven genoemd werd. 1'cnvijl de hoop, dat wij voor practische 
acti vi te i t de ooll tiek kunr.en elimineren mihiem moet heten 
(zie P. V i ets)·. Zal bcvc.1C:ie1. de IU3 niet meer voor het ge
no t::rnde politieke doel te gcbru).ken zijn, daordat :~onze" ~'P
vattingen en acties t:E·.n belangrijke rol gaan spelen, dan zal 
Rusland en vclü Oost-Eurc;>üeschE: land en en groepcring e-n in 
Z.G.AZ:.5 zich terugtrc:kkcn, en de Unie houdt op int trr.atio
naal t E zijn. 

.. 
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T; ....... hl~ ~~vc.r's·,;c:[.:l~.>~ u: . . ;j~ . .:; dl. ·•.::.t •·~J p:_rt.ij rt10\.:v6!l J.riezen, 
C:l t:l.;.t w.:. J l.n~ sc:1:1rsn 1:1 ~1 ·'1;;::,.-,~it~ :- t-~gc.:r. dE-ze tcndenz , . . 
n,HT ~ c.; ·. lt~c:~ PTt :-~g.:- :· •• n ::..t::.! :~~ -:.g ~:.:urvort . Wij wil::.en aa:1 · 
è.~ rr,J'.p8r1np. t1 :LP. ·· :1:...) üTJVa::.ciT'l""f!'t :!• I.C:!'l: st0L!!1 geven . 
N1e t. "lle<1n u~~ ri~;;: g::oc~p:~r·; n~r~n; ,-;:;,_ ~ i. è.e JUS ~i~h openlijk 
aan u~'!ze 1~;nt i.<.vla1!~;:, maar E;Ver.Y~cr J'..l.ist aan di.e stuèenten, 
die het i::~t d~ze gang ·::ë:.n ~ske;, ;!1 et e·.ns zijn, doch dit, àoor 
de poll."!:.ieke ov.:;r;Jçel·f i:tg ~-L hun lw:d, r iGt kunnen en da!"·ven 
te uiten en er dus cc~ nü·t ·•p~n:Lijk voor !·:unncn vechten . . 
De meest_ deeltreffende wijze van steun is m. i. de w~igering 
van ·;1~:\:. lid171é ...... tscha::-> en de duidelijke uitspraak van onze m:)
·ciu~'é:!l , ~evoe~d bij een actief en pos1 t1cf optreden op ander 
int~nat1onaal. t.errc1.n. Onze :>vertuigingen ~.;n acties 7~ullen 
in de !US steeds door een ijz ~ re~ gordijn tegen gehouden wor
den, en alleen or.ze naam zal aan de organisatie slechts een 
"bedriegelijke 11democratische 11 schijn gev::m. 

Adv.4.Een louter practische overweging op een ander plan is·nog de
ze : willen we werkelijk een verantwoorde positie in de rus 
innemen, dan zullen wij zeer krachtig en cplettend te werk 

,<ft· 

moeteu g11an. De voorstellen moeten goed, uitvoerig en wel door
dacht ziJn, en ook aan de practische uitvoering moeten wij 
onze beste krachte~ -geven. Oplettend, omdat steeds het stre

ven er i s, de practische activiteiten ondergeschikt te maken 
aan ae niet \.f' accepteren doelstelling en . Zeer nauwkeu:;.·ig moe
t en a lle handclin6cn in het oog gehouden worden. Bij iedere 
niet toelaatbare actio duidelijk geprotesteerd opdat de on
gewen::tte consequentie~ van h(;t lidra_aatschap n.l. het varen 
in een ongewenst schuitj~, tot er.:n minimum · beperkt worden. 
Voor dt; congressen Bn vt-rgaderingGn moeten ook Nederlandsche 
studen':.bn bl. s chikbaar kvmcn, die opgewasst..n zijn tegen de vol
maakte:. congres-poli tic i, di t: ei(; Oost--Europeesche delegaties 
lenmerk ~.; n. M<.n hf...Gft hier ni<:.:t tE. oo.C>n met studenten di€ zich 
t. l.r. enk ~..1 ja3.r gevE-n aan hL.:n studonr.cnorgani..sati<::. Veelal 
krijgt me:n d€:: inq.ruk mee bcgr:>eps-congrGsf.J...J\ te doE-n te hebben, 
die jarlnlang op alle ·bijeenkomsten opnieuw verschijnen en 
ingf...~erkt zijn op allë kneepjes van h~t politieke manoeuvreren. 
Pas ::t, s N dE:rland ook dE:rg<üijke figur<:.n bt s chj.kbaar h• t..ft: zal 
er kot ; zijn o~ <.nigt.. belangrijk~ invloc,d op de vE:rgaderingcn. 
Kan, '"J Ch vooral wil Nederland zulk6 beroeps studenten kweken. 
J.:..r ZOUl .;n dus JTtOCtLn komen bckwame, actievé, go~::d ingewerkte 
kLrn NL~crl 1 ni ~chc s tudenten, die hi~r zec,r VLEl tijd en weel 
aanda-:~H- vov r v ;er mo•- t~n h<;bbE:m. ZeE.r veol tijd E:.n veel aan-
d '1Cht wordt r r :1..1 al va"i. de Nederland scne studGnte:n gevraagd 
om :1aa~ hu11 stuJi ._ aan nat.h1naal tn internationaal verkce:r 
te gl.v~n.Het is ui~ ... rste mooil1.jk om de juistL mensen voor 
hét VL~e w ... rk t e: vinccn. En vaak h(;cft men bij dit zoE.ken eE:n 
schulci:!.g h~ rt, otnè. <. t h~:t gE: vaar Yar. o~.::;rbelasting steeds d~ei
gend~r wordt. Ec.ha::.. ve de t\"'i~fel, of l;~.:d crland dc,zs kE:rn n1E:t 
alleen nu . r.e.ar ooY. ir:. dE: todcomst kan opbrengen, komt ook de 
vraa g op ó:· h~::t r"o r; vt:.::-ant~;oord is 1 om deze last., die enthu
siasrr.e., ti ~d en gc).d b0:t~ken.::n van de Uederlandscht studenten 
t r vra~en .. Te m~cr ~aar ~ij.m~nen, ~at internetio~aa~ contact 
op Liet reprcsc.n~atleve ca s1s v~.;cl Ln veel meer z~n hebft, e.n 
dat de (;n c ... ·g~.C: daara<..:n bcstc..;d, _jl !..Ls t ., r e n vr·..1chtbaarder ge
brt.' ü:t wcr c, t . 

:r.:ijn conc.;.us:i.t.. ::..s d;.1s du:·.r:."-li ~1: : 
Dt: KSR kan-:;;;. rLd,.nen v.;·n :.·::n<'.pj t··· l -:: aarà nit.t els .... i.d 

van do IUS to · t;rc..dt.n <-<:. m0-:, -:: .: .:t ool~ -;-;n ;>ra cti ~:.eht: :ceàen:::n 
nü;t doen. 

Het h<.c ft nadelGn Cic w1j ~c~f mc~t~n conpensercn. 
Hi i vcrbreki. .. 1 het ·,-ri jv;(;:~. r •J:.,::u r on r. nct. dat, v,;ij :üs Neder-

... h . ... 1. l13.ndürs r.!Gt de Oe st -: : ~lrup~an',n m<.:t. 1.'.: :1 ::-t".)lJ1J.n -_:(.. n en men~.a .1-
teit, h·.':"'') 0n . Ec_ ,,~1 fllU1 •;, i eh :lL dit Cimtact via . d(:; rus niet 
te vee l mo·~t voc:·Gt'-l.~ cn . 1:nor:.:·::. ;_::..ll en .·n hc.1 die ''safe1

' 

zi jn zal cont Q.ct, m(:t èc bu:.t c.r.·,;occld wo:·dun toogestaan cm mt.t 
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- ~~r - ( \'· .. 1 hier <..f kopy defect) 
h~n is hot moeilijk ?rate n. . 

De botsingen in de: rJs zoud'-•· na stl.eds .::igen construc
tie en richting scherp e:n r· i. cht ~_ng ~; chc..rp en critisch be;wust 
te blijven. Zullén wi.~ :•s ~ rijclbr:t~~~~~ ge4ioc~ zijn zonder deze 
prikkel? en niet zclfgfnO ~~za~rn afg!ij~ cn in ne:gat~visme of 
passiviteit? E~ tenslotte, wij v~~sp~l(:.n L&n i~troductic, die 
!:lt..t lidm.~atschap van dt:: IUS ongc·c\'lijf(.ld zou zijn voor ·ons 
bij het contact i n Z.O.Azië en lndonGsië. 

~e:n zal ons v-oor- negatief e.n formalistisch houdGn. All!:en 
G€n sterk positief ~n practisch daadkrachtig optreden zal hüt 
tegendéel bewijzen . Dlze stap moet se~én gaan van dê volle 
verantwoordelijkheid ervoor ~n met een mobiliseren van alle 
krachten di& hiervoor beschikbaar zijn in ~t kade:r;- van de 
N~de rlandsche studentenmaatschappij. • 

Practisch en cons~uctief zijn in ondernemingen van NBBS, 
correspondanee Qnion , ·-sportorganisaties, WSR, ~n ISS wel 
blijk geven vanJwillE::n bijdragen leferen tot hE..t culturE:el 
en ~eèatelijk in~runiversitair cont~ct. Eigen geostelijk 
bezit bewust worden en· Y~rrijken. Terwijl een grote mogêlijk
heid en bèlangrijke taak gezien kan worden in àe confessio
nele contacten, .Wereld federatie van C.hristen student~n, 
Pax Romana. Dezs toch hebben hun eigén onaantastbarb nivE:au 
Yan contact en hebben daard~or eig~n mogelijkheden en waar
devolle introducties. Het komt mij voor dat alleen in een . 
eerlijk, positief en getuigçnd Christendom de grote kr.acht 
kao ~iggen, di6 wij stellen tegenov6r de stromingen, die wij 
uit dio zelfde overtuiging als fout moesten aanmerken. 

' r 
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Kort verslag van de week-end-conf€rentie van de Nederlandse Studen
tenraad, gehouden op 6 en 7 Decemb~r 1047 op de "Piet~rsberg" te 
Oosterbeek. 

-.-.-.- . -.-.-.-.-.-~-

IN:J,~IDING SCHOFil!.R OVt.R 11 STUDl!.NT bN-POLITit.K" .. 

In het begin van de 20ste eeuw ontstaat in de studentenwereld be
léfng::1.-J\ling voor de politiek. Hiervan zijn de oorzaken: 
d~sintec.:.catie van de studentenwereld, waarbij nieuwe belangengroe
pèn aan de Universiteit komen; 
toenemend belang van de buitenlandse politiek; Nederland raakt in 
!nternationale verwikkelingen betrokken • 
ijen overblijfsel van het oude studentenleven, ~aarin ~én stand stu
deerde en door belangengelijkheid niet over politiek gèsproken . 
hoefde te worden (welvarende bourgeoisie) is: academische beschou• 
wi~~ze met bewaren van "afstand". Dit overblijfsel blijft van be-
lan~om de volgende .redenen: . 

a 1. E~n conservatisme en traditionalisme wordt ju.ist in de steeds 
.. wiss~ende en ver~nderende studentenmaatschappij als bindende fac

tor b~schouwd. 
2. De \jongèling tussen 18 en 25 jaar ( in Nederland latere rijpheid) 
durft ·.nog niet die pol.i tieke partijkeuze, die hij intellectueel 
nog niet gehee; voor zichzelf heeft verantwoord, aan. 
3. Binnen de studentenorganisaties 6eldt de persoon en de persoon
lijkhe~d steed nog meer dan een toevallige groep of meerderheid, 
vooral ·.bij lev nsproblemen. 
4. De ~tudente~wer~~d in Nederland blijft versnioperd in kleinere 
groeperingen ( enmerken: groot aantal, Nederlandse intimiteit, dog-
matisme) welk eit tolerantie vereist. · 
5. De strikt wetenschappelijke opleiding in Nederland bevordert een 
voorzientig scepticisme en een sterke onafhankelijkheido 
6. De positie van Nederland in de internationale verhoudingen is 
nog steeds een betrekkelijk bemiddel,ï•.!de .. 
7. De binnenlandse politieke verhoudingen ·blijven uitermate stabielo 
Hierdoor ~lijven voor de studentenwereld als richtlijnen staan: 

• 
a) de pliÇht tJot bestudering · :m politiek-maütschappelijke vraag
stukken- ~or•l in debat met andersdenkenden~ en door het academi
sche stellen Yande verschillende -kern- en basispunten van een be-
paald probleem - wordtsteeds dringender voor iedere student. 
b) het zich opsluiten binnen een bepaald strikt politiek verband 
vanSTUD~NT~N dient te worden afgewezen. Als staatsburger kan men in
diengewenst zeer wel aan partijleven of actieve politiek deelnemen. 
c) enig P.olitiek besluit namens een of andere studentenorganisatie 

. of -formatie bij meerderheid genomen of verwprpen, dient te worden 
afgewezen al~ waard~loos voor het weergeven van een of andere mening 
namens .di~ organisatie of formatie. 

• d) nièt ddelnemen aan een internationale organisatie, die de in c) 
behandelde~ werkwijze volgt en dus het minderheidsstandpunt niet eer
biedigt. . 

In aansluiting hierop zet Hoekzema het etandount uiteen van de 5~ 
dent, die wel aan politiek doet. Hijdoet 'dit. u·it belangstellinJ en 
gevoel voo~ maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor aanstaande 
leiders en intellectuelen id dit geenszirts _overbodig. Het a-politie
ke standpunt i.s niet een zich onthouden van elke vorm van nolitiek. 
doch beteken '> reeds dat men een bepaald standpunt in de politiek in
neemt. O'·k H. wijt het anti-politièke standpunt van de corpora aan 
conservatisme, Hij ziet de bezwaren tegen organisaties als "Pt liteia11 
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voornatnel ijk voort!w;::en ui: ~G ·;:r~ ~s dP. ': me:! de le(l en èaar in een 
bepaalde polit i.~ke richtü:g ~·:i2. ··: r:.j ~.r-,r •• I/i:. is apert onjuist.; me:1 
wil slechts ALC...!:ME1:.N ;rennend "'!e!·in·., op ;10!. ~.t~i~:· gc~bi~à .. Het i.s zeer 
belangrijk, dat men later e~n verantwoorde keuze ~an .doeno 

DISCUSSIEPU.NTEtJ. 
1. Is äe student primair lül va!:l èo mar~t.sc!1appij of van een uni. ver-· 
sitaire gemeenschap? ' · 
2. Kan men d.e activiteit van de s ·cudent sr·litsen in een optred'en 
als student en een optreden als staatshur~ar 1 ~~ · is deze een ondeel-
baär geheel? , 
3(0 Ligt de functie van een lawiüjke studentenorganisatie op maat:.. 
schappelijk of zuiver universitair terrein? · 
4. Erkent men, dat deze niet te scheiden zijn, en zo men uit ·erkènt 
moet de organisatie dan bij het behar~igen van deze · belangen zicti·· 
op politiek terrein begeven, of dient ze zich te onthouden van het 
l:>ehart-igen .van deze. belangen?. . .. . · · . · ~· : · ' · ·· ·· 
5. Kan de landelijke studentenorganisatie in deze politieke zaken 
bij meerderheid van stemmen beslissen en zo j a, is dit besluit dan 
bindend voor de leden? 

DISCUSSI~GRO~PEN-V~RSLAGEN RAPPORT1URS; 

a) . GRO~P SCHMUTZER, RAPPORThUR FR~NKEL: AD 1: 
de student distanci~re zich van de maatschappij van zijn latere 
keuze , zonder echter allE> banden mot d(! maatschappij te verbreken} 
met behoud van €igon mening. (N.B. de doclst.cl1ing om zich voor te 
bertiden cm de b(. idc -tocvot:gingcn gcvc.n de· SPE.ling weer tussen de · 
vcrschillr ndc Ptcning(:n van de grocpsl l:dcn*) · 

AIJ ~~ de student is H n:.·; 
staatsburg0r die zich voorbereidt op zijn latere taak 1n de ge-
meenschap. êeide elementen zullen zi~h al naar gelang bepaalde 

feiten zich voordè en in het algemeen naar voren dring'en, zonder· 
dat zij elkaar kunnen uitschaJ~e~en. (N.B. Onder optreden "als stu~ 
dent" verstaat de 'groep: gedistahcieerd) kritisch, me·t he~ doel 
zich te verdiepen. Als tegenstelling beter "mens 11 te gebruiken dan 
staatsburger). · . 

, . AD J: de taak van de lande~ 
lijlte ..s.ttud.ent..enorganisat.ie b-lij.ve ·bij voorkeur tot uni vers i tair 
terrein beperkt, doch kan zich ook in het àlgemeen belang uitstrek
ken tot maatschappelijk t~rrein (b . v. dijkbra~k ) werken in mijnen). 

AD 4·: zonder veeldiscussie 
neemt· men aan, dat student-enbelangen de politiek niet . raken ~ ten
zi.1 incidenteel. (b.v. toelating aan de universit'Oit). Hiermede 
acnt men vraag 5 tevens voldoende beantwoord. 

. . 
b) groep KLOOST~R~I1L, RAP~ORTbUR VON SAHhR; de vraag is opgekomen, 
hoe pollti~ke studentengroeperingen georganiseerd zijn . Het deel 
van Perieles' en Politeia werd geformuleerd. Peri:les: verdieping . 

,van maatschappelijke en cult~rele belangstelling van de leden be
vorderen; hun. verantwoordelijkheiàsbesef opwekken. OIJdersteuning 
van (politieke) actiesf die. verdieping van pemocratie betekenen; . 
hieraan gekoppeld een~ zeker ge'zelligh,eidaleven, 9P ·eigen leest ge
schoeid . Derhal ve wenst 'Pericles algem.ene vo:cming van de leden op 

· zich te. nemen, Op de· duur . zal het dus niet meer nodig zijn lid·:. 

• 
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maatschap van Corps t e 5t1•;rf<.ll<::r ~n l;olitei -". : L>estuG.ering van de 
democratie, zoals dez e ~eg::--:)~id i s i n · d ~ samen1 eving in Europa, 
op basi s van het sociol~ srne. Info~~~el cont act mot de P. v.d . A.; 
geen gezelligheidskarakter; st i nrul9ring van lidmaatschap van an
dere verenigingen . Ten aanziea van vraag 1 is e~ geen scheiding 
t e maken tussen student en staatsburder; wel is er onderscheid ; 
elke s t aatsbur ger heeft een taak i n de maatschappij . Verschil van 
mening omtrent eventuele activiteit gedurende deze voorbereiding. 
E.r werd geen bezwaar gemaakti dat studenten van een zelfde pol itiek 
i nzi cht zich aaneen slui t en om ei gen vraagstukken t e bespr eken, wel 
dat deze groepen zich afzonderen, zodat pol1ti ek beginsel alom
vattend wordt. Sommi gen ~ener dat een bepaalde politieke of rel~
gieuze overtuiging geen basis mag zijn voor een studentenvereniging~ 
Men i s -er ni et over eens , in welke geval l en een meerderhei~sbesluit 
van een vereni gi ng beslisserdreag zi jn voor de gesties van een stu
dentenvereniging. Als groep kunnen de studenten geen poli t i eke uit
spraak doen, omdat de me~stc ver enigi ggen als zodanig· n~utraal zijn, 
behalve bi j werkelijk nat~onaal belango · 

c ) GROI:.P H01KZ1~MA , RAPPORTEUR IDEf\1: AD l: 
van de student ligt in zijn universitaire 

AD 2: 
deelbaar geheel. 

de maatschappelijle plaats 
gemeenschap. . 
zijn activiteit is een on-

AD ): de landelijke opganisatie 
moet op zuiver universi t.air terrein blijven, behoudens zeer speci
ale gevallen , waarbij ook hier aan dijkbreuk gedacht wordt . 

AD 4: studentenbelangen en po
litieke vraagstukk en zijn niet t e scheiden. Als men onder politi~ 
verstaat: de strijd om de recht vaardigheid, dan moet de organisatie 
zich op politiek terrein begeven; hecht men er echter de betekenis 
ván partij-p,olitiek aan, dan J,1oct de urganisatie zich er zeer zeker 
verre v~1 houden. · 

AD 5: alleen bij eenstemmigheid 
kan m~.een besluit genomen worden. 

d) GROEP VERRIJN S'l'UART, RAPPOilTLUR IDEJL 

Same·nvatting van de discussie in de groeo Verrijn 
Stuart naar aanleiding van het onderwerp: Student en 
Politie.k op de conferenti.e op de Pietersberg te 
Costerbeek 6-i2-47 ~ 

Uitgaande van de gûdachbe: . . 
a ) wij zijn Süudent doordat wij studeren aan een Instelling voor 
Ho g~:::r Onderwijs, die door zijn aarrl een vrije wetènschap.pelijke 
vorming moet bieden. . 
b) ons leven is in die s tudi etijd volledig gericht op de voorbe
reidi ng voor een later te b~kleden maatschappelijke functie. 
c ) wij hebben studentenorganisaties in het leven geroepen, die zich 
ten doel hebben gesteld ,· deel te hebben aan de Universitaire v:or-
mi ng." ' 
d) i n onze 1 atere func t i es zullen wi.j al s s taatsbur ger een politiek 
stand punt moeten i nnemen. . .. 
e) tot de i n c) genoemde voor'bP.reiding behoort dus eigenllJk oo~ de 
pol itieke schol ing , waardoo~ het :oor de .student mogelijk wordt ~n 
de ruimt t e zin 7.ich t e ver d1 cpcn 1n de 1 1.n de maatsçhappij bestaande 
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politieke stromingen. 
f) hoewel er verplichtingen zijn op politi ek gebied voor 1edf:r s t;:.: 
dent, zoals st emplicht, is in Nederland de maatschappij momente el 
in een zodanig rustige toestand , dat de over grote me~rderh b id der 
~cderlandse student~~' in de N . S.~. vertegenwoordigd de overtuie ing 
1s toegedaan , dat Z~J kunnen volstaan met een r eceptieve houding in 
d~ze politi&ke scholing. 
g) wij zijn er on s van bewust , dat on ander e plaatsen en ( V(.n~u t:..G l 
on een ander ti jdstip de noodzaak gevoiel d wordt actief zich te bc
wege~ in politi eke· aangel egenheden, stééds , wanneer de Universitai
re gemeenschap daardoor geraakt wordt . 
h) er zijn 'gr oepen studenten, die menen dat on di t moment in Ned er 
l :lnd het acti eve standpunt dient te word~n ingenomen . Nu \ven .. en wi j 
een l andelijke studentenorganisatie , waarin alle stromi ngen van het 
studentenl even vruchtbaar zijn verenigd .• 

\'li j constat er en : · 
a) dat een dergelijke organisati e sl.echt s clan mogelijk i s wanneer 
zij : gebase·ér<i is·· op 'gemeenschappeli j ke belangen der leden{ in de stu -tt dentenwereld dus op de algehele vorming van de student als voorberei
ding voor zi j n verantwoordelijke plaats in de ma~tschappi j ), voorts 
wanneer de behartigi ng der NIET GEJ:..1:t;NSCHAPPELIJKE BELANGEN der le
den afzonderlijk geen onóverkomelijke scheidsmuren opricht . . 
b) dat de op politieke basis gest elde studentenverenigingen de enige 
stroming vormen, die niet is opgenomen in de huidige landelijke or
ganisa·tie (de N. S.R.) en hierin ook niet opgenomen kan worden , ener
zijd·s omdat zij ~enzijdig ziJn op een gebied, dat in zijn algerneen
he~d onderd <., ~l behoort te zijn van de vormiag van de student 1 ander·· 
zijde 'orndat ·kun opnemen in de N.S.R. op algemene basis zou inhouden 

· · ·het Gntstàan van andere gericqte politieke studentenorganisaties, 
. · .·wàardoor onoverkomelijke scheidsmuren zouden oprijzen. 

· · Wij concluderen daarom dat het studentenleven zich dient te ont-
· wi~kelen i~ een richting, waarin politieke vorming een o~derdeel 

• 
vàn de algémene vorm~ng en de politieke verenigingen zich ofwel uit
breiden tot algemene politieke studenten~ ~ganisaties, waarin alle 
ori~ntaties optDeden, ofwel ia bestaande algemene organisati es op-
gaan • 

-.-.~.-.-.-.-.-.-.-

PLLNAIRE DISCUSSIE. 
Président geeft ·een re9ap~tul~tie ván d~ ond~r~ing overeenkomende 
punteft·: s-ehei'd1ng~ ttisseh 'poli tïeke· act i vi te i t als student en al s 
individu. Als student distanciëert men zich, beziet men de nol it jek 
kritisch als voorbereiding voor het latere leven. Primair komt de 
universiteit, doch men dient zich niet te onthouden van belangstel
ling buitèn deze. Volgens von Saher moet de student meer . doen , dón 

. receptief tegenover de politiek te staan; hij moet er ac t ief aan deel-
nemen,(, • •• • • ) · 
Varèka.11p neent, dat het f~.ationale belang wel de,p;elijk het deelnemen 
aan pol,itiek noodzakèlijk kan makenf vooral ~u we niet in een nor ·
male t i jd· leven. Hij lloemb hier de US, waarb1j het volgens h~f!! .om 
.het al of niet voortbestaan der \t, est-Europt::se cultuur gaat . H1J 
vraa~t bij de beslissing over toetreden tot de lUS een duidel ijk uit~ 
spreken van het oelang der derr.ocr atiscre waarden, ten ei.nde min~er
heidsgroepen achter het "ijzeren gordijn" hiermede morele steun en 
kracht t e gn~en; ziet dit zelfs als taak der studentenwereld en der 
wetenschappeli jke· ·~rkers. 
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(Viets meent. dat men in politieke studentenverenigingen spoedig de 
neigi ng zal . krijgen ee~ copie van bestaande politi~ke parti jen te 
gaan vormen , waardoor het isolement der studenten verbroken zou wor -
den. t-1.en moet zijn mening van beneden af opbouwen) . · 
Ten aanzi e:1 van de v8rhouding ·; student enorgard~?atie/politiek zijn . 
ee volgens Hintzen twee mogelijkheden: a) zich ui t utiliteitsoverwe
gi ngen er bu i ten houden ; ..QJ deelnemen aan poli t i ek _. omdat . ~en de 
student als onderdeel va~maatschuppij ziet en zijn organisatie zich 
dus uit moet spreken op dit ter rein . Smits: het weigeren om aan po
litiek te doen, is een wei geren om veranderingen toe te laten , waar
bij hi j denkt aan d.a houding v.un s tudent'enorganisaties bij politieke 
stakingen. Frenkel wenst alleen nat i onaal bel ang als dwingend voor 
handelen t e zien. Sr.Ti ts wenst ni et verdoe zeld te ziel dat er belan:! ' 
gentegenstellingen in de s t udentenwereld Les t aan, met name op f1- · 
nancieel terrein. Hintzen wi l juis t wegens deze belangentegenstellin~ 
gen geen politiek in de landelijke organisaties zien t en einde bij 
elkaar te kunnen blijven met als basis het s tudent zijn. 
Schöffer wijst er op dat er momenten zijn waarop het nodig 1s be
paalde idealen van de studenten opzij te zett en, waarbij hij denkt 
aan de bezettingstijd en aan de nu dreigende situatie in Oost-buro
pa . Bij het oordeel van bijna de gehele meerderheid, dat er gevaar 
is en dat studenten hier een speciale taak hebben, is het misschien .• 
nodig de eigen democratische idealen op te geven en zich wel actief 
o~ politiek terrein te begeven. Wat de situatie achter het ijzeren 
gordijn betreft: Schöffer meent dat het nog niet zo ver is, Varen
kamp wel. 
Nu de politiek door het vele spreken erover toch zijn intrede heeft 
geàaan in de Nederlandse studentenwereld doet zich volgens Verrijn 
Stuart de vraag voor of politiek harmonisch hierin opgenomen kan 
worden, in \ 'l .- .'~k verband volgens hem de vrije , uni versi:!l"e . opleiding 
de doorslag moet geven . · 
Nadat Varekamp en Heinemeijer hun ongenoegen uitgesproken hepben 
over de wel zeer geringe -belangstelling van de Nederlandse student 
voor politiek,sluit Hintzen de verr,adering , 

INLF..IDING J. COH:t.N TLI~V~tER'l' , 

11Wat studentF. t: buiten Nederland denken en doen en welke· punten ver
schillend. :zijn ten aanzi~n van wat wij doen." 

Nadat spr. op de beklemnm1end() onbekendheid in Nederland · met de bu-i
tenlandse st.nel ent en- toestanden heeft gewezen, gaat hij over op een 
schets van de internat i onale or~anisaties en hun pendanten in Neder-
lane: . 
Ned. organisàtie: Internationale organisatie: 

Unie van Kath. Stud. Ver. · 

N .C.S ~ V. 

.Ned. comitè van I SS 
Ned. comit' van WSR 
Ned. St udenten Raad 
I. eden in Ned . : ANJV & NSR 

1. Pax Romana; · ste~k anti- commu
nistisch; zetel .Fribourg. 

2. world Student Christian Fe
deration, Genève ; Anti-comrnun. 

3. Jewish Viorld l"ederation of 
studs. 

4. International Student Service, 
5. ~orld Student Relief, Genêve. 
6. International Un.ion of Studs. 
7. World Faderation of Demoeratic 

Youth~ 
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Bij deze organisaties zijn dri~ karakters te onderscheiden t &w. 
~~ 2 en 3: studentenorgdnisaties met dezelfèe levensbasis {geloof), 
samengevormd in federatte -vorm. Doel: het gelcof uitdragen en ver
diepen e 
4 en 5: samengaan van willekeurige liefhebbers van zeer uiteenlo
pende levensopvatting; comitè-vorm; geestelijke repreoentativiteit; 
Doel: de Universiteit zij centrum van cultuur< 
6: samengaan van nationale studenten-unies oo basis van vertegen-. 
woordigi ng ( nu:neriek representatief); verenigings·vorm. 
Doel: vertegenwooràiging en behartiging van belangen van ALLE stu~ 
denten die democratisch en progressief zijn. • 7 
De aará van deze organisaties is ~in of meer politiek: 1 en 2 zijn . 
anti-communistisch; 4 en 5 bekennen geen kleur; 6 en· 7 sympathise• 
ren met de communistische overtuiging. 

VERGLLIJKENDE BbSCHOU~.ING: spr. stelt voorop, dat hij hier de grote 
lijnen moet volgen en zich niet in details kan verdiepen; hij mo.et .· 
dus wel generaliseren. In dit betoog verstaat spr • .:.nder ".ltudent"': 
georganiseer~e student. 
Bij de vergelijking van het Ned. studentenleven met het buitenland
se vallen allereerst drie fundamentele ·factoren ' op, die het Ned. 
~tudentenleven voor een groot deel bepalen en verklaten, n.l.: •. 

1: de vrijheid van de Ned. student; 
· 2: het hoge sociale nivEau, wanruit het merendeel- der georganiseer
de student en ook thans nog gerecruteerd 1,S)J 
3: de godsdienstige org~nisatie. 
Ad 1: deze kan door vier invloeden bepaald zijn: 
a) door de ouders. :~ 
b) door de acade~ie. 
c) door de staat . 
e) door zichzelf, i.e. zijn organisatie.. , 
Van de ouderlijke invloed · geeft het Zwitsers studentenleven een 
goP.d voorbeeld: de oyergrute meerderheid der stud·enten leeft er 
thuis of bij familie. In onze termen kan men het gezelligheidsleven 
aanduiden met nihilisme • .t.r zijn enkele uitzonderingen in de ·vorm 
van oude biergezelschappene 
Invloed van de Academie laat zich sterk voelen in het ~ngelse stu-.. 
dèntenleven: de Universiteit is er een soort hogere boardingschool 
voor de eerste drie jaren . Het hostel-systeem schept een soort kost- 1

· 
schoolverhouding. 1r is scherpe controle van boven af door tutor~ 
en supervisors, die men een kruising zou kunnen noemen van ouders 
en leraren. Zij geven l es en vormen het karakter. Er bestaat plicht 
tot periodiek examen doen en college-lopen; het gezelligheidsleven 
b&nerkt zich tot sportbeoëfening en politieke disputen, die zeer 
belangrijk zijn en op hoog peil staan ~ 
StaatsinvloAd doet zich Gelder. in Oost-éuropese landen als Polen en 
Tsjecho-Slowakije: tegenover het ontbreken van collegegelden en het 
bestaan van een goed staatsbeu~zen-stelsel staat de macht van de 
staat om eem numerus c) ausus il1 te stellen en verplichte tewerkstel
ling bij tram, mijnen of re:::onstructie··\'lerkzaamheden voor te schrij
ven. Gezelligheidsleven is nihilisme. 
De Invloed van de organisatie iH in Nederland het sterkst; ·in het 
buitenland staat ,het gezel:..ïgrt:>id.slcven op de achtergrong. En uit
zondering vormen enkele ,~;rot~-J \ 1 n5.v~rs5.t.~~.tfln in Am~rika, Canada en 
Engeland. De belongrijke j>Ositie van de socicteit 1.n het studente-.... ,•~ 
ven, zoals men die hier kent, is uniek. In gee~ enkel land is de 



bin<}.ing aan -h~t studentenleven zo sterk ais bij ons 1 waardo:.>:- : e ·rr~.l
machtigheid t .. o., Vo oude:·s) aCéJ(lemit:: en 3taat ui tzonder-l:tjk is , Aan 
bet studentenleven l':n ons l~nci ligt ten g1·un~slag de opvatting ) dat. 
qe s~udent ZtLF vera::tiioordelijk i3 voor \'{at hij v::m zijn leven maakt"' 
IJ!t i.s Hi!;T principlêlo verschilpt;.n~ rc;et ,,.n~ we buiten Nederland waar
nemen~ 

AD 2~ al is sinds -~~ b·~ ·Jrijd"ing e~!1 ver.:J<.:hu~'l:!..n3 m~rY.baar geworden 
toch is nog steeds het grootste pez·ce~~a&e VQn de Ned. studenten at-

- _komstig aan de sociale b·y.:e r:laar; der lltaatscha?J:.i j , Dit percentage is 
4a~erkelijk hogez: dD.n ii. weik land ook, De ::-ecienr:-n hiérvan blijven 
bui~en beschouwing doch de consequenties veraienen in dit betoog de 
aandacht~ Deze zijn: 
- het bewust afzijdig levsn ·{an c:e maats chappi j 

het niet aan politiek doen 
de algemene achtiny. voor traditie ( h.v, kleding) 

- de vooraanstaande positie~van de sociëteit, annex de gezelligheid en 
de ~cherts. . 

a Trefr'end is het, dat deze vier verschijnselen zich tesamen in geen 
.. enkel ander lnnd voordoen en ook afzonderlijk niet veelvuadig worden 

opgemerkt. 
AD 3: çle belangrijkheid van de vier landelijke (godsdienstige) ver
enigil~en is niet te vergelijken m~t het buitenland. Waar zij wèl 
krachtig leven, zijn zij vaak een verlengstuk van politieke p~rtijen~ 
Zo kent men b.v. in Oostenrij~ een socialistische; een communistische 
en een katholieke organisatiè, die als gelijkwaardig beschouwd wor
den. Bij ons heeft de:: godsdienstige scheidslijn voortdurend een voor-· 
name rol gespeeld in de historie en daarom staat de godsdienstige stu
dentenvereniging dan ook op een belangrijke plaats. 
Deze drie hoofdpunten zijn van doorslaggevende betekenis voor levens
houding en opinievorming van de Ned. student o 
~IE IS STUDENT? In Nederland: hij die aa~ een instellin~ van Hoger 
Onderwijs studeert. In het buitenland ve.rstaat n~en onder Higher Lear
ning ook: kweekschool, kunstacademie; M7S, ambachtsschool en zelfs huis
houdschool. Da~rmee gaat het sociaal niveau sterk naar beneden. Het 
per~entage van de werkstudenten is er \aak veel groter; niet alleen 

• 
in Oost-~uropa , doch ook ·in Scar-dinavië , Amerika en Canada. Hetzelfde 
is het geval net de e;ehuwde studenter.. Over he· ... a:!.gemeen kan men zegg 
ge~ dat dit door het grote aantal ex-servi -r.:1e:1 groter is dan voor de 
oorlog, doch vroeger was dit in het buitenland toch belangrijk hoge~ 
dan bij ons, waar de ge~rouwèe studen~ uitzondering was~ 
De studenten i n het bui tenland , die reeds gernteresserd zijn in poli-· 
tiek, hebben ciaar veel meer de gelegenheid zich in politiek-denken 
en debatteren te bekwame!1, Dit iG vcoral te P'lerken op inte~natiqnale 
conferenties, waar buitenlandse studen~en vaak zeer bekwaa~ zijn in 
't spteken in het openbaar; zelfs ock als ze generlel officiële functie 
qekleden waarbij men kan zeggen, da:. deze de bekwaamheid kan hebben 
bevorderd door oefening,. 
Be3ien wij nu de houding van de Ned . student en vergelijken· we die 
globaal met de buitenlandse~ dan mogen wij zeggen; dat de buitenlan
cl'èr: 
-zijn politieke interesse veel meer ~ls een integrerend bP. standdeel · 
van het studentenleven be~chouwt; 
- zich veel meer langs èe lijnen der poli~jek organjseert; 
- · · .. veel meer aan d ~ grot~ politiek a ·:tief dee:.'.neemt ; . . 
- de door ons aangehangen werkhypothese, dat student cn-~rgan~sat1es 
a-politiek ~ijn, fictief of zelfs ·one&rlijk vindt en daarom onaan
vaardbaar; 
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- dat vooral de Aziatische student veel meer met idealen bez~eld is 
evenals - in mindere mate - de Oost-E~ropese; meer ook dan in West
huropa en Noord Amerika . 

- dat gezelligheid, scherts en traditie levensgenoegens zijn van een 
voorbij tijdperk, die geen recht van bE· taan meer hebben, nu de strijd 
om eell minimum levenspeil en de noodza:., ... om snel te studeren onver
biddelijk zijn. 
Dit i~ dan ook de reden, waarom buitenlanders de IUS heel anders be
naderen dan wij. In deze verhouding moet men ook zien het artik~l o
ver ·Indonesi~ in het World Student News. Streeft men een ideaal na 
dan ·on~erdrukt men alle tegenargumenten t en einde het ideaal meer ' 
stootkracht te geven . Wij achten dit verwerpelijk, . . 

Vraagpunten: l . Kan het Ned. studentenleven iets leren van dat in 
het buit-enland? Zo ja 1 van welke elementen acht U aangepaste toepassing 
voor ons studentenleVbil een ver!'ijking? 

. . . · 2 • . Heeft Nederland bij elk internati'bn~al contact de 
~eping zijn eigen opvattingen ovér het studentenleven totali~er uit 
~e dragen? Zo neen, welke factoren moeten dan wel als essentieel wor

den beschouwd? 
3. Heeft Nederland een bijzoqdere taak bij de organisa

tie van internatieaal contact in het algemeen of bij bepaalde onder-
delen daarvan? · 

. .· 4. Heeft _de Ned . studentensamenleving een eigen rol te 
spelee Qij d~ tot standkoming van de culturele samenwerking der Neder
landen? Zo ja1 welke? Heeft p.v. regelmatige bijeenroeping van een 
congres à la uent in deze betekenis? 

·5. Hebben de Nederlandse studenten een taak te vervul
len ten aanzien van het studentenleven in Indonesië en zo ja 1 moet 
dit dan in eerste instantie gericht zijn op verzoening in het huidige 
conflict of moet het uitsluitend van culturele aard zijn? . 

. 6. Hebhen officiële en in-officiële vertegenwo.ordigers 
bij pun optreden in het bu~tenland rekening te houden met de- grote 
lijnen van het buitenlandse beleid der regering? 

~LElDING P.C. VIETS. 

Spr. releveert eerst enige belangrijke punten uit het verslag van de 
delegatie .van de N.s.R. naar de Councilmeeting der r.u.s. te Praag . 
Zomer 1947. Vervolgens.gaat .hij over tot een 3;lgeme~e b.e~ChQuWing .. o- . 
ver het .lidmaatschap; het· vorige jaar was de autonomiekwestie w.el de
gel~j~ steekhoudend en belette daardoor beter onderzoek, nu echter moet 
men zich terdege bezinnen op wat de I. U.S. werkelijk betekent·c.· 
De politiek is in het Oosten het eerste studentenbelang en men heeft 
een bepaald~ ide9logie als hasis en doel hetgeen autokratisch ' is. Men 
kent daar reprensentatie ''n de macht der meerderheid in studentenor
ganisaties; in tegenstelling tot de situatie in Nederland. ,Hier kent 
men n.l. geen reprensentatie, slechts in een grondvergadering legt men 
zich bij een meerderheidsbeslissing neer 1 in een hogere organisatie 1 

geeft alleen eenstemmigheid de doorslag. Spr. meent dat we op ihter
nationaal•terrein toch partij moeten kiezen en ons daarrn~e in een be-
paald ~arnp plaatsen. . 
Hij stelt als minimum eisen voor Nederlands 's lidmaatsphap van de 
!.U.S.: 
le. De meerderheid moet nièt "rücksichtslos" optreden. ?>'ien moet juist 
trachten zoveel mogelijk vertrouwen in de organisatie te kweken , 
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2e. Niet selectief-representatief .. Dus uit elk land moet een evèn
redige afvaardi ging der verschillende groepe~ plaats vinden. 
Wij moeten.de rus beoordelen op de volgende 4 punten: 
1. Wat is de constitutie? 
2. wel~~ waarde hecht de meerderheid aan deze constitutie? 
3. Welke is de waarde van de activiteit van de 1US? 
4. ~Je.l,ke zijn de kansen voor de toekomst? · · 
Ad 1. Zij wil een repre~sentatieve unie van democratische · studentén~ 
Dit is onmogelijk \'lant het een sluit t.et a!~à.ere 'Üt, Bovendien getui·· 
gen de doelstellingen van de rus - . b.v steun aan koloniale ensemiko
è.oniale landen - dat aan de constitutie een bepaalde ideologie ·ten 
grondslag ligt, Wqt in stri.jd is met de Nederland~e opvatting oyer . 
een studentenorganisatie~ · • · 

. Ad 2. Wel degelijk hecht de meerderheid grote ~aàrde aan de .consti
tutie. Dit bleek Ova, duid::. 'l:O.jk· uit een discussie over de intioud · 
v~ q~t World .. S~u~ept .News, waarbij men zich beriep · op de cons~itu- . 
tie om té staven,_ dat het WSN een "fighting publication" moest ~ijn .. 
Ad J. Het. zou unt·air zijn hier nu al een oordeel over te velle~~ w~ 
kunnen volstaaft met te zeggen: dit is fout. 
Ad 4. Dit is een kwestie van stemmenverhoudingen, waarover Viets 
zeer · pessimistisch gestemd is. Hij ziet 50-59 theoretis.ch als. maxi- ·.· 
~urn kans voor West-Europa. Dat de balans zou over.sla~n \lijkt h'em 
voor!>opig onwaarschiJilijk ~ temeer daar deze ,cijf.er.s al zeer geflat~ . 
'teerd zijn. De pra.otische .consequenties 'v.an h'et-ni'et-lid-word·en~ · ; · 
zijn niet hoog te schatten, zie. het r.apport ·NBBS. , ·· " . ·. ·. 
Conclusie: De Nederlandse delegatie acht ·de !U'S een Unie ·van' Cófnntu..: · 

nistische Studenten. De vles~-Europese idee!It zullen i-n het Oosten 
niet doordringen, slechts door zich niet ~tin te sluiten kan meJl.' ,lui;. 
de te kennen geveb: dit is fout. · ·. · · ·· · · · 
Voor verder internationaal contact zullen ~e, om niet: ±n ·dezelfde 
fout te vervall.en, niet een West-:E.uropees tegenblok moeten. vorm~p, .. . 
maar verder contact moeten zoeken via reed~ bestaande organ1s~~ies · 
als Pax Romana, de Wereld Federatie van Chriäten Stud'enten, de Cor- Jtli 

respondence Union 1 en· de in Zwitser~and i~ oprichting zijnde Sport- . , 
unie. Spr. doet h~erbij een oproep om vooral practisch en ·constràe• · · 
tief in al deze ondernemingen te werk te gaan. . · 

Naar aanleiding van enige vragen . weidt · Viets nog"liit over · b~paalde 
kwesties. Zo deelt hij med~, dat het 8\ltonomie-bezwa.ar formeel .is 
weggenómen ·door een Amerikaans voorstel .inzak.e/dé ·irtterprétátiê 'va .... · 

de betreffende consti tutie-artiktden, ~:-.t identiek met het 'Nederland·- : 
se beschouwd kan worden. Dit bleek .ei~nlijk ~t vastleggen~an een · 
gewoontèrecht te zijn, n.l. dat de .minderheid de ~eerderheid ·niet. 
volgt·, al's zij bezwaren heeft. Op een· ,vt:'aag van .Smits .antwoordt hij, 
dat e-r geen bezwaar tegen "antifasçistisch". zou bestaan, als dit. · 
niet gebruikt werd als argument tegen alles, wat de rus niet past. 
{Finland). · , · · · 
~e Nederlandse delegatie bleek' geen \litgehreide uiteenzetting o,ver 
het· Nederlandse Studentenleven te hebben gegeven .- · zoals vele apdere 
landen - daar het haar aan tijd ontbrak en ze bovendien de waarde 
hiervan betwijfelde. Zij volstond met het duidell'jk maken van ons 
apolitieke standpunt~ . · 
Over de verhouding rss tot IUS wordt gezegd 1 dat ~n Çambridge een 
taakverdeling is gemaakt en dat ·4 IQS vertegenw~ordigers in de ISS 
zull~y zitting nemen. Coqeq ~ervaert kan hierbij nog opmerken, dat 
àe r~f door de rus gevoeld wordt als een ~Jestelijke liberale _çon-

.. { . 

• <: 



-10-

centratit:~ 1 terwijl de ISS leden vrezen voor overvleul;eling door ·de 
rus .. 
Als Reinemeyer onderstelt ~ dRt we t och op sportgebied (niet-politiek 
terrein dus) wel degelijk een wnardevolle bijdrage kunnen leveren 
in de IUS; maak~ Viets hem duidelijk, dat ook op dit terrein princi
piele kwesties ter sprG.l~e zu: 11.E:n komen, - waarbij men dus weer de reeds 
g
1
enoemde stemmenv~rhoud1!lg za~ zj.~n ort.reden(het gebruik van de IU S 

v ag met propagand1stische be<.10eL.ngeu) . . 

DISCUSSIE ZO}IDAGAVOND• 

Van den Burg krijgt eerst het woord om kort zijn standpunt uiteen te 
zetten, daar er volgens hem door Viet~ slechts tegen het lidmaatschap 
van de IUS is gesproken. In een ve*gelijking met de UNO ziet hij ook 
als doel van de IUS het'handhaven van de vrede. Als enige practische 

. mogélijkheid ziet hij toetréden, uitgaande van het beginsel van de 
eenheid van de werel-d; doe.t Ned~_rlan(i ,dit niet dat;1 zou men medewer

.. . ken ·aan ·e~n ~ere~dbreuk, · want tot andere organisaties zouden de ~án

.. d,en 'achter het ijzeren gordijn toch nooit toetred~n. Spr. roept alle 
N&derlandse studenten op om de traditionele bezwaren op lij te zet-
~en en te bewerkstelligen dat we lid van de IUS worden. · 

• 

DISCUSSIEPUNTEN: 
1. Wenst men een internationale . studentenorganisatie, die zich met 
algemene studentenproblemen bezig .houdt? · 
2. Ziet men het belarig van een dergel~jke organisatie in tot stand 
brengén van een gedachteuitwissel.ing . tuseen de landen, of in het 
behárti~ . van studente~bel~~en? . 
J ~ ~an een dergelijke .internation?le ·studentenorgapisatie een wereld
studenten m~ning v~ststel~enJ de collectieve wil van alle .studenten 
vastleggen en deze .tot uitvoering br.engen ter behar~iging dier stu-
d~ntenbelangen? · · : . . 
lt. Dient men in deze organisatie te bt.:slissen met 1.algemene stemmen 

· ot ·m&t meerderheid · v~ stemmen, en ~o dit ~aatste het g~val is) hoe 
.,oët· •en 4an de minderheidswens uitvoeren? 
t f ' Zflq er spccialè studenten op de wereld met wie men .op ideologi
e~& gronden niet· zou willen samen werkE:n? 
De vragen van Coh~n Tervaert worden wegens tijdgebrek niet behandel~ • 

. \ ' 

DISCUSSIE'GROE.Pl:.N-V.t:.RSLAG1N RJI.PPORTbURS; 
,.. • • ' ~ : .. I .._ • • • . 

a) gróe'~~ · vAlf ' PUTTÈ.'N: Intetnatïonaàl contac-t is w~nselijk op gebied 
van wetenschap, cultuur en sport. Hierbij komt de vraag ter sprake, . 
ot ~e e~e (~ederlandse) studentenorganisatie verantwoordelijk 'is . . 
voor ·stu~entenbelangen va.n een andere {bu~tenlandse). Naar aanleiding 
hiervan twee meningen:· 1.· De student is als burger .. :.. .. verant
woordelijk (lèan du.s actief optreden door mi4del van de eigen organisE!'-
tie). 

, 2. De student is als zodanig verantwoordelijk 
voor buitenlamdse studententoestanden. 
l!;ssentieel bij internationaal cdntà.ct is :Vrijheid van uni ver'sitaire 
vorming, gebaseerd op vrijheid v:an de persocn. Dit houdt in, dat aan 
meerderheids besluiten niet zoveel waarde gêhecht kan wordeno Wat 
ons de rus doet afwijzen, is, dat deze voorwaarden door haar meeF
derheid niet erkend wo1·den en dat er. gezien de inwendige krachtsver·· 
houdingen geen hoop op wijziging in dt,;ze houding bes~aa~ .. Het niet 
lid .worden van de IUS kan niet inhouden, dat wij ons willen i~oleren~ 
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Nieuwe activiteit zal vereist worden; samenwerking niet geweigerd 
worden. (zie ~witserse spor tnnie . WSR). 

b) GhO~P miiT: ad 1: Jügemene studentenproblemen k"t;nnen behandeld 
worden, tenzij ze op politiek terrein liggen of spe~ifiek natio
naal zijn. 

ad 2: Het moet een contactli•:r.aam zijn ter beharti
ging van practische ·studentenbelangen, terwijl er daarnaast ruimte 
moet zijn voor bespreking van meer theoretische vragen. 

ad 3: De groep ziet geen principieel verschil tus:
sen wereld-studenten-mening en collectieve wil. Slechts bij uitzon
dering kan deze va~tgesteld worden, wat niet inhoudt dat men niet 
door overeenstemming in kleinere kring .. binnen·· de organi-satie ... 
tot practische resultaten kan .komen. 

ad 4: Vervalt, omdat het een contactlichaam is. 
ad 5: Neen. . . 

In deze groèp is nog een 6e· vraag op gek~rne~: Wensen .we .i~ .Yfi.n .de , 
~US te word~n ·zondQ~ ~eer of onder bepaalde voorwaàrdèn? ·. · 

-~n wil de voorwaarde steÎlen, dat er meer zuivere studentenzaken
in de Nederlandse zin des woords) behartigd ~orden . Men er~en~ 1 d~t 
in het buitenl~d pólitiek.veelal een b~langrij~e studentenaangè ... 
legenheld is, maar deze organisatie heéft een beslist te eenzijdig 
tendenz, zodat ze anders gebruikt wordt dau bedoeld was. 

c) GROEP HhNDRIKSZ: ad l:Men is voor internationaal georganise•rd 
studentencontaGto Niet alles behoeft üChter · in een organisatie. 

ad 2: Practische studentenbelangen_ kunnen .be.;. : · 
handeld word~n {spo~,. uitwisseling etc.); algemene; mits 4e b~ 
sluiten hierover met algemene stemmen genomen worden. . ' . 

·· ad 3: en 1: : Algemene stemmen eerste vereiste, . 
· ad 5·: Deze vraag is fout gee'\;eld, atmge-zièl) . 

"ideologische gronf,\en" bi'j . twee delen der zin horen, . ·: 
Naar aanleid!ng van het ·advies van de Néderlandse deleg~tie .. (blz. ·: 
29 verslag/ ad a 1: Niet de le·~ter van de constï tut ie is fout 1 maar 
de hlilrl.dige interpretatie van het doel is voor Nederland onaan:v·aa.rd-
~aar. ··, · · 
W ad a .2: J.uist~ . 

ad a 3: ~erste gedeelte van deze zin wordt niet juist. 
geacht; alleen door de verkeerde interpretante van l i ·S dit bezwaar · 
van krachte 

ad a 4: Dit m.ag slechts als. bijkomstige . re~en g~den • . . 
ad a 5: Hierover· liepen de meningen zeer uiteen, 'daar 

men niet bevoegd is te oo~elen. · , 
ad a 6: In principe wel, in de practijk hoogstw~arschijn

lijk niet. Wellièht via de· Pax Romana en andere organisaties, 
De groep beveelt geen abrupt besluit aan, maar is van mening, dat . 
er conta,ct gezocht moet worden met de grondvergaderingen en met bui
tenlandse organisaties. 

d) GRO~P COHLN TERVAERT: ad 1: Men acht deze organisatie gewenst, 
mits ze niet van numeriek r-epresentatieve structuur is~ 

ad 2: Gedachten uitwisseling is _primair;. 
verde~ ook behartiging van studentenbelaneen. 

1 ad ): Neen . 
ad 4 ; Nl.bRDE.RHf.IDS B:8SLISSING NOODZAKELIJK 

uit practisèhe overNegingen. De uitvoering van de mening van de .min
derheid moet incidenteel 'öpgelost worden. 

· ' 
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ad 5: l\1et iedereen is samenwerking mogeli jk, '::>ehal--.. ~ 
ve met hen, wi er ideol ogl e gebaseerd is op de absolute wil om str ij
di g te zijn met de fundament el e waarden , waar op de samenwerki ng berust ~ 
De groep adviseert geen l i d t e worden van de IUS • . Men koestert wan
trouwen j egens de vaagheid van de terminologie in de. constituti e, 
waaracht er men een -bepaalde ideologie onderkent; dit wantrouwen gevoed 
door de gesta der .IU S tot nu ot e. In het bijzonder heeft men bezwaar 
tegen de g~brekkige reprensentatie ~ 

Samenvatting van de discussie in de gr oep Heyne
meyer naar aanleiding van de onderwerpen : Op wel~ 
k~ wij ze wensen wij intern~tionaal student encon-

·. tact , en : Wensen wi j v.oor Nederland het lidmaat
schap van de I .: U .• s. op de conferenti e op de Pie

· tersberg te Oest erbeek 7-12-47. 

Ui tgaa.nde van de gedaçhte dat : . . _, 
a a)· I~teffltidrtáal studerlt enc'?ntaè't ~o6r de Nederlandse' student ge.- . 
.. wenst is als onderdeel van z~jn ~lgemene vorming. , 

b) Internationaal student encontact slec~ts mogelijk is waar studenten - • 
gemeenschappelijke be~angen hebben, d.i. globáal OP, .~e gebieden: 

l) wetenschappelijk;' - . . . .- . . 
· 2) cultureel; · · .'. . . 

3) sport; · . ' 
. 4) steunverlening. · 

c)· Beh·arti ging van l)elangen op deze gebied~.n steeds een gedachte ·uit-:-
wisselini met zich meebr-engt. . . 

komt ·men ~ot beantwoordipg v~p de ~er discusale ge~telde . v~agen 
als volgt; · · . · · · .· 
1) Wij wensen gaarne een :internat1onale studenténorganisatie, indien 
de ze zich b~moeit met de vier onder b) genoemde punten, niet een ge~ 
richte mening · voor~pgezet; de waarde van het contact is immers een 
uitvlÇ>-eise-.1 der activiteit, niet omgekeerd, zodat dus ~~n algemene . 
organis'atfte geen strikte vereiste is. ' . · . '·\ 
2) Op grond van de onder · c) geponeerde stelling zien w~'j bel'ange'llbe-· 
hartiging en gedachte uitwisseling tot.aal verweven; ~:ndit::n men van 

e de ~ruchtbare, .gemeenschappeli·jk bçlangen uitgaat, kan del'e tot een 
belangrijke organisatie uitgroeien. ·· 
3) Indien de organisatie voldoet aan de onder 1) en 2) genoemde ver
eisten is er geen bezwaar tegen het opstellen van eem wereldstudenten~ . 
Jtenè:l~ :. rndien deze :_aan een· j.4eologie ~.s ,gebonden, dan kan men deze ., 
slechts overdrevén ' noemen, zelfs wordt zij een gevaar voor de waarde 
der organisatie als zij treedt op een gebied, ver buiten de directe 
Universitai re sfe~r, waar de op~attingen door de landelijke verschil-
lHn zo ·ver. uiteen · kunnen l iggen. . 
4) De organisatie dient een contactlichaam te zijn > waarin .beslissin
~on worden ~enomen als in de Nederlandse Studenten Raad . 
~ )· Er kunnen studenten zijn met br\i:e men niet wil samenwerk et:! op per
soonlijke gronden, met wie men niet mag of kan samenwerkert 1n over-
eenstemming met het tuiteplar-1s bele id der Nederlandse Regering, e~ 
er zijn echter geen dtudenten met wi e wi.j op ideologische gronden 
niet willen samenwerken , 

en tot de slotsom, dat van een i:-1tèrna~ionaal studenten lichaam, 
waaraan wij zouden willen deelnemen, geestelijke autonomie der leden 
een eerste vereiste is . 

Wanneer wij de over de IU S beschikbare gegevens, inzonderheid het 
verslag der del egat i e naijr de jongst e Council Meeting bezien, het 
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vorige in aanmerking nemen en het advies van voornoemde delegatie be~ 
schouwen, concluderen wij: 

A) Dat het lidmaatschap der !US dient te worden afgewezen> hoewel 
gestreefd moet worden naar · een vorming van een internationale studen
tenorganisatie die wel aan de gestelde eisen voldoet en wel op grond 
van: 
1) de eenzijdige ideologische tendenzen der !US, zoals vastgelegd in 
de Constitutie en zoals uit de handelwijze (b.v. politieke acties, 
optreden van het Credential Co~. ittee) i~ de practijk blijkt. 
2J de aanspraak op het voor alle studenten ter wereld representatief 
zijn, waardoor men een optreden zou steunen ; dat door een gedeelte 

· der· studenten wordt afgewezen, in vele gevallen ook qoor Nederland 
· ( zie hierboven onder 1). 
3) het opzetten van activiteiten van een ideologie uit, het niet op 
concrete zaken voortbouwen, waaruit de gewenste gedachte uitwisseling 
ongedwongen zou ontstaan. 
4) de sterke morele steun die aan met Nederland gelijkgezinde landen 

•
wordt gegeven, tevens om het niet algemeen representatief zijn der 
!US voor het oog der wereld duidelijk te. maken. 
5) het f~it, dat een algemene studenten organisatie geen directe eis 
is voor het gestelde doel van internationaal contact. 

B) Dat wij, na het definitief nemen de~er beslissing als volgt 
dienen op te treden: 
1) aaq de IUB te berichten dat wij gaarne studentencontact op inter
nationaal niveau onderhouden, dat dit slechts op de in het vorige ge
noemde wijze mogelijk is en dat wij het lidmaatschap der !US derhal
ve afwijzen, in het bijzonder wegens het feit dat. !US niet de inter-

. nationale studentenorganisatie bij uitstek~ maar een e:~nzijd~ge is; 
dat wij voorts contact willen blijven houden en dat wij gaarne op 
den duur willen komen tot een internationale studenten organisatie, 
die wel aan de vereisten voldoet en waarin ook !US wordt opgenomen. 
2) zeer actief te zijn bij het onderhouden van internationale stu
dentencontacten, in het bijzonder met geestverwanten van het Neder
landse standpunt en wel op de volgende wijzen : 

a) door steunverlening via World Student Relief. 
· _.. b) door sportbeoefening in de inter·nationale studenten sportorga-
.. nisatie in oprichting, eventueel in contact met de rus. 

• 

• 

c) door culturele activiteit via International Student Service, 
eventueel in contact met de !US~ 

d) door I NITIATU.F TE UEf\1E.N TOT HJ.::'i' .OPRICHTEN VAN U.N IN'l'bRNATIO~ 
NALE STUDENTEN ORGANISATIE. OP ZUIVE.R WE.~'IWSCHAP.PELIJK GEBIED. 
3) bij dit ·alles zoveel mogelijk Nederlandse studenten te betrekken. 

Slechts de Heer Heynemeyer, homtel geheel eens met ' de opvattingen o-
ver de eisen die wij aan een internationaal studentenlichaam stellen, 
was van mening , dat het gestelde doel beter te bereiken zou zijn door 
wel tot de !US toe te t1·eden en dan daarbinnen actie te voeren, b.v • 
door te werken in de richting der concrete activiteiten, ook al zou 
Nederlands stem voorpopig zeer weinig uitrichten. 

(Opgesteld door rapporteur A.A. Verrijn Stuart). 
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f) GRO~P VIETS: Bij de vraag wat is politiek? bleken er 2 meningen 
te zijn: 
A. Wijze waarop de belangenstrijd gevoerd wordt. 
B. ~ijze van verwezenlijking van rechtvaardigheid. 
De Nèderlandse studenten hebben op idee~l gebied' iets gemeenschap
peli jks, n.l. hèt ideaal van vrijheid en rechtvaardighe~d, welke 
Westelijk ewaarden naar het Oosten gebracht moe~en worden door ruiffl· 
~e studentenuitwisseling en in de 2de plaats door een internatio
naal lichaam. De meerderheid is van mening; dat de rus hiertoe niet 
het geeikte lichae.rri is daar Nederland dan betrokken t'aa.kt· ·-in een on
eige~ optreden. Sommigen ~n deze groep zijn voor het lidmaatschap 
met de volgende argumenten : grote uitwisselingsmogelijkheden, be
vordering v<m de· vrede en het overbrur;gen van de kloof tussen Oost 
en West. Beider~ijQe is men er van overtuigd, dat ver~ntwoordelijk
hei d hun ontbreekt; wij hebben op dit gebied neg veel te leren. 
Ad 1 . Ja, mi ts het woord studentenbelangen breed engevat wordt . / 
Ad <>,2. Bei~ geQieden, . zowel op m~terieel als óp ide~el terrein.-

•

Ad 3. Vraag te vaag gesteld, alleen bij al gemene stemmen . 
Ad 4. I n prinoi piele geval~en, · waar een minderheid geschaad zou · kun• . 
nen worden , algemene stemmen; op practisch g~bied meerderheid ván 

,. stemtnen. . ... . · 
Ad 5. Neen. ·-

P.LENAIRb DISCUSSIE. 

Pr es. ziet tw~ groepep bezwaren .tegen de IUS: 
l ete. De geest~l~Jke ~utono~e i~ nie~ ver~ekerd ( men s t emt met · 
meerderheid van sterrunen el" . .'; ·)et dan alsof er eenstemmigheid heer$t). 
2de. Het iddologische kar~'t"'er, dàt in of uit de interpretatie van · 
de constitutie blijkt. . 
Als ·voordeel noemt Mj: s-..M' 
lst e. Het stimuler,n van het verantwoordelij~heidsbesef V or elkaars 
problemen; bevorderen van h~t Universitaire leven in de verschillen
de landen. · · · · 
Op -voorstel van Qrosheide zal de discussie nu eerst over onze ·mini
mum eisen voor het lidmaatschap gaan. Van der Burg meent, dat het 

4it karakter ~an zelf veranderen zal als wij tqe treden . Hietink en Gros
heide menen dat Nederland veranderingen zal moeten aanbrengen b.v. 
recht toekennen aan de minderheid en ruimte voor haar mening in het 
world Student News, de eerste als voorwaarde voor toetreden, de andere 
pas al s we lid zi~n . Viet s brengt naar voren , dat men z.i. niets aan 
karakter en const~tutie van de IUS zal kunnen veranderen. Dit toch 
zou de f undamentele bet ekenis van de IUS aantast en, daar de lUS een 
macht eli chaam wenst t e zijt},dat zi j n doel stellingen ondubb'elzinnig · 
in de pr akt i j k wil brengèn . Pontpe : De r~eping van Nederland in de 
wereld i s doorslagBevend voor ons lidmaatschap . Jevens wenst hij bij 
een beslissing over toe~redinB een dui deli jke formulering van Neder
land ' s wensen t .a.v . de rus. Hei n1'meycr stel t voor dat de NSR ln 
een br i ef aan de rus al s bezwaren ?.al noemen : . 
1. Het geb~ek aan autonomie, & 
2. Er wordt t e weinig waarèe gehe cht aan minder heidsmeningen, 
J. Het martwaardige gedrag van de Cr edentials Commi ttee waar door men 
niet weet wie wel student en wie geen student genoemd kan worden en 
waar door dus de representaite onjuist wordt . 
Om der will e der ~l~gance wil hij ook in deze bri ef vermelden wel ke 
punten wi j i n de rus waarderen ~ b.v . de bel angst elling, die er gekweekt 

· wordt voor het probleem student - maatschappi j . 
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I:.:mgendc deze situatie lijkt het hem aan te bevelen een ob~erver bij 
de IUS.te ha':ldhaven, zodat de banren niet dir2ct verbrok~n worden 
0p de vraag van Heinemeyer wat de bedoeling van de NSR is met deze 
conferentie, antwoordt Hintzen, dé~ deze tweeë~lei is. De NSR wil de 
verschillende meningen uit de Nede r landse student8nwereld horen en 
op grond daarvan een voorlopige beslissing nemen die da~rna in de 
~rondvergaderingen besDraken dient te worden. Bovendien wenst de NSn 
belangstelling te sti~uleren voor het orobleem van de IUS. 
Verrijn Stuart acht ~et· C: Jjuist een ver, •1er:.ng teweeg te willen bren · 
g<:n, we moeten de rus zien als een van ae inter nationale organisaties 
WlarnaasL een door hem voorgestelde studentenorganisatie op zuiver 
wetenschappelijk gebied, waarbi j Nederland het initiatief ~ou kunnen 
nemen, heel wel mogelijk i s. Deze e!i. andere reeds bestaande or ganisa·· 
tics zouden tesamen met de rus dantèn grote alle~omvattende interna
tional e organisatie kunnen gaan vormen. 
Br onkhorst vi ndt dat wij te formalistisch geweest zijn. De geest van 
de rus s t aat tegenover de Nederlandse geest, en daarom moeten de be-

~ zwaren van de NSR duideli jk ve~staanbaar gemaakt worden voor de he~e 
rus. ~lègance i s verspi lde moeite, fel hei d is geboden bij het inne
men vàn een beslist standpunt . Van der Burg: Dit standpunt kan ook 
binnen de IUS naar voren gebracht worden. 
Pres. constateert dat er als eensgezinde meni ng val t te ·j i stelleren, 
dat er een duidelijk bericht aan de rus gestuurd wor dt waarin Neder
lands standpunt genoemd wordt. Tensl ot t e leest hi j een brief voor 
aangaande de onlangs . op~erichte Ameri kaanse Nationale Uni e (NSA) 
waaruit blijkt dat deze critisch t egenover de IUS staat en een serie 
voorwaarden ?eeft opgesteld, die echter niet nader genoemd worden . 

•. 



Nr-.tionc:.~l &n Internr.t1onnnl studenlenoonta.ot 

Het is niet nlleen een vooueGln uitverkoren te. zijn gewe.es1 en de 
Oounoilmeeting vnn de Interl:llt1cmo.l Union or studênts 1n P:mag t e 
hebben meege~. a.kt, amdnt d~ar indrukken over het leven en denken va.n 
de studenten bui ten Nederland opgedaan en bevestigd ~erden. Ook zetten 
deze ervnringen a.nn tot ~et onder de loupe nemen van ~bouw en wer k• 
wijze in eigen lnnd. Nu er weer een oordeel gevrc.agd za.l worden vnn 
de Nederla.ndse student en over de I.u.s. zullen zij da.a.rmee t egelijker
ti j d van een oordeel en opva.tti~ bli j k geven over de oonstruotie van 
ei gen studentenmna.tsohappij en over de u1t~.ngspunten, di e optreden 
nc~r binnen, maa.r vooral naar bui ton coo1en bopulen. 
Enige al gemene beschouwi ngen moeten ~a.n de direote besproking va.n on• 
ze houdi ng tegenover de I.u.s. voorat ga.nn. 
',/e staan voor een keus w~t betrett de weg, die wij met onze bui ten~. 
l andse bet rekkingen zull&n gnan. Het is kort t e noement IeU.S . • r.s.s. , 
N.B.B.s . , en indioentele ooata.oten en mnni t es t ntiea. Op wel ke onze 
keus v~lt, zal athangen vnn de Yrnag, W&arGm on op welke wijze wij 
verbnnd wensen met onze medest udaat en. Hoevel het binnen het kader 
vnn de Nederlandse student enwerel d dUideliJk i s, dat wi j verbcnd me~ 
onze oollegne wenselijk a.ohten, zal v~n ieders persoonli jke levensba
schouwing het antwoord a.thangen ap het ~~ram. Di t probleem, op zio~ 
zelt de moei te naa.rd eens te overdenken, vraagt op deze plno.ta niet 
na.~r een nadere u1t~erk1ns. 
De t wee u1 t gangspunten, die b1j deze dioussie op do voorgrond staan 
zi jn: 
1. Het standpunt, dat in studentenoontaot welbewust t.n.v. de poli• 
t iek getOl'Uiuleerd ~1erdt ,.De N.s.a. heett, biJ de realisering van 
~at hij me~ nt te behoron'tot het eigene vnn het Nodorla.ndse studen
tenleven ton aa.nzion van de politiek tot nu toe gouorkt volgens de 
r egel 1 dat de Nederlnnd~e studentenorganisaties zioh als zodanig zo 
ver a~ magelijk is, d1enen to onthouden va.n binding na.n polit10Y8 
1nziohton en uenst volgons deze regel vorder te gaan". 

2. Het teit clat er bij ~ geen "representat-ie" voorkomt• Jnchao uit• 
eenzettiDS &al met .• r,presontotio" bedoeld zijn vertog~d1ging 
van aon1ngen en in numerieke zine -Inde oontaotlioh~~ ê#t uanr de 
TGrtosenwoordigers van onzo rijkgosobnkeorde studentenorganisaties 

aamenkamen, zijn deze sleohta ~ndateerd tot het noman van praoti• 
aoho boalUlt e ne Kamen er prinoipiclo punten a.a.n de orde, dan hebbon 
wol de vertesenwoora1gers hot gezo.g van vertrouwenspersemen van hun 
veroD1g1ng, 4ooh geen lid behoeft zioh gobonden t o <l.Ohten a.an ,. ;n 
uitspraak TaA ziJn vertegenlloordiger, tenzij aan deze speotonl ma.n
dnnt llaa verleend. 1>1 t wil zeggen dn1i er voor 1oder student in liedor
l nnd Tolledtse seestelijke autonamle bestaat. OOk ziot men biJ ons 
niet ot zeer aalden de tiguur van een numerieke reprosento.tio. 
Ddt all~• varzekert 1n het onderlinge (interne) oontaot tussen de stu
denten en Jmn groeperingen een rUim na.nrakingsvlnk on volkomen vrij• 
heid voor ieder. •. 
De a-politieke uerkhJpothoae en bet prinoipo van de individuele o~ 
vereniginga-autonomie zullen eobter bij het positie bepa.lon t.a.z. 
van de wereld buiten de atudente~~atsohoppij niet vunzeltsprekend 
volgehouden kunnen worden. Ir is versobil tussen intern en extern 
handelen. 
Het ·naar buiton optreden gesoh1~dt in do oersta plnats t.c.~. vnn de 
niet•studontonwerold 1n binnon- en buitenland. Onze opvatting 1s in 
hot nlgemaon dozo, dat ook bier do orga.n1sntios zioh niet zullen bin• 
don door verklaringen ot handeltngon on dot or ondera ~~nnlen voor 
de student o.pen sta.nn am zijn politieke mening in de wereld to doen 
meespreken. HicrvBD zullen ~ij sloohts atuijkon, o.ls de toestond om 
ons hoen dusda.n1g wordt, dot de vrijheid ~n grondslagen ven volk ot 
universiteit worden ~angetast, zoals nij in de oorlog volkamen natuur
lijk oen politiek en geestelijk verzot zegen ontstaan. 
In do twoedo plnats hebben wij onze houding te bopalon in intornnt1o
nccl st udentenmilieu. Ook hier zal het niet steeds mogelijk zljn do 
a-pol itieke werkhypothese door t o voeren. In vrijnel geen ander lnnd 
vindt men een oonstruot1e, d1o to vergelijke~ valt mot do onzo. 
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d1o bostaanbaar is dank zij do besohe~ing, die tradities en ven rus
tige ontwikkeling ons biedon on na~rvan we menen, op geva~~ ut zelf• 
genoogzn.ai!l t.o ncrdon w~ho't.cr!~ dnt \7C hierdoor in do goodo sfeer van 
vrijhJici on sanonw;rklng z.i.j.-: ~)L;lnnà, 
In vele l~ö.o;:1 l70:-::t do vorH0:..:. "':ijl-':1ng van oen socio.nl on politiek 
progrnl"JJ:'..n :üs oen o0rsto stud0Et .:mucla.ng gezien. Zodat ook dno.r, 
Ua.nr StüdO;lt On Op :i.nt JrOOt i O'C.:lf'.:.. 1::' .. VCOU saoonkonon 1 00 ,1 do studenten• 
bolangc.::-. te bchaJ.'-'::i. tSOn11 c::- COll td.·~::;Jb:reid vo-ccchil van ncn:!.!lB ko.n 
ontsto.an1 ~er wat de meest u~gont to behartigen studentenbcl~ngen 
zijn,, Hc.t is in internationaal xr.ilieu niet vol te houden om een 
a- politieke sfeer te handhaven en het zou van kortzioht!gneid ge• 
tuigen, al s wij dao. rann uildon vnsthouden. Ook is het zo, dat in deze 
omgeving do n• politieke houding lijnrecht staat t egenover oen aan
tal pol!tioke opvattingen, on da~rdoor in oen ei gen politiek hoekje 
geduwd i7 orj_t o 

Zo zal i n bepaalde gevall~n niet genar.zeld moeton uorden door de Ho• 
derlendsc studcntcnwercld\am oen duidolijk standpunt in to nonen 
on zijn overtuiging te doe golden. Dnt dit tot interne mooilijkhodon 
aanleidi!lg zoJ. kunnen geven moet goed onderkond uordon. Hot zal een 
proef z~jn op de unardc en oohtheid van de vrijheid in het onder• 
ling oontnot en vertrouwen. Wo kornon hier niet onderuit. ZOlel met 
een bes:'.J.s31r.g omtrent het o to.ot mot de studonton vnn de Indonosi• 
soho Republiek, nls biJ het palen van de houding togenover do 
I.u.s. koet dit problàen bi enkort u~n do orde. 
BesohouHen ne nu de ueg die llij eet ons bu1tenlo.nds oontnot Op nillen, 
dan hebben wij de keus tussen oontnot Op n1ot-represontntiove basis 
zoals \11j do.t tot nu too hebbon gehad 1n I.s.s. en 1noidentole geval .. 
lon ot op basis van roprosento.tie. 
Eon represento.tievo orgo.nisat1e zal er naar stroven één mening van 

· d~1 studenten van do Viorold to dostilloron. Ui toroord 1s dit stooda 
e>n ooerderboidsmonin~ Daze con1ng znl 1n do oersta plo.nts het op
treden togpnover do niot-studentenuorcld bepolun, dus t.a.v. andere 
4 ntçrnat1on.o.la organisaties nls de u.N.o., Unosoo, vt.F.T.u. on 
1 ok tocenov~r do rog~rinson van landen. 
Manr bovendion zal deze ocninG rio~tlijn zijn voor de handolinson 
noar binnen. Dit is nls het unro do 1dooloc1o die boven do organisd• 
t1o st~ot. Oo deze vorn van orcnn1sntio oooeptabcl te naken zal nnn 
vier vcraisten nocten zijn voldaan: 
1. Do richtlijnen tot hnndulon zullen n1et in de constitutie nocten 
zijn bcaohroven, acdat dit vnstlCGGCn betekent en con zeur trage 
voro.ndoring, u~nnoer do ~oordorheidsooning zioh uijzigt. 
2. De doloc;utics die bijoen konen oo do ccninc vnst··ta~ aüollon, ooo• 
ton zuiver roprosentat1ot zijn on bohalvo do coordorhcidsoening ?an 
hun land ook objootict de c1ndorhoidsoon1ng naar voren neten te bren
gen on bij die van andere lnndl;n kUnnon vooacn.Hot Tnlt to bctuijto• 
lcn ot hieraan zolts in theorie voldnr.n ltP.n uordon. Do Ncdcrlnndso 
studontonworold zclt ontkent dozo vore van roprosontnt1o in hncr oon
struotio. 
3. Oo~ zal onderlinG vortrouwon absoluut noodzalolijk zijn. Het blijkt 
golukk1G steeds uocr, dat bij het in c~nrnkinc koccn van versobillen
do lovcnsbosohouw1ncun en opvr-.ttingon do coo<lo atoostce:r gch<'.lldhnnfd 
kan worden. Mcar ook noot het droeve tc1t crkond nordcn, dat er, zo• 
dra hot cant oe het dcstilloron van con ncorderhoidsocninc, die rioht• 
lijn van hnndolen nnar binnen on nc'.C'.r buiten znl uorden, oen bolon
gcnstr1j<l ontstaat on con steor van .ttz1cltJosw1nnorij'', Wl'.r'.rb1j ob• 
jcotiof handalen on optreden vor to ~ookcn zijn. 
4. Ton laatsta zal ar in oen roprcso~tntiovo oreon1snt1o allo ruin• 
to on a.nndnoht voor het bl;Staa.n van do non1nc van do nindorhcid en 
van het individu nocten bestaan. Do àutondcio 1s cissobien in prao• 
tieohc znkon op te GOVen, 1n ceostolijko zin eng dozo n1o' onnce• 
t rtlii worden •• 
. l ' 



- Het 11Gt voo~ do hnnd dat hot n1ot roprosontn•taro 1ntornatlanalo stu• 
. d\lntonoODto.cn 1n do lijn van do Nodorlnndso stuctontozmorold 11Gt. 

,; liLlar ook 4n~ waar op andoro bo.sls stuctonton uit al.lo hooicon van do · 
worold st:U::lQJlJcCilon, zal Noclorland zo on1csz1ns noaol1Jk:, van vortrou
uon bl1jk -aooton aovon on z1oh i!ot nooton isoleren. Niet hot Dinst 
on haa~ c1~on ,zo spo~1~1olco karakter. Over de vrcac of dit ooacl1jk 
on vo~uoard 1s 1n ·do s1tunt1o SQQls d1o zich nu aan ons voordoot• 
lcnn do d1a~uea1o oorst na do pub11on~1o vnn het rapport over do enne 
van zalcon en do vorGa<io:rtnc va.n 4o· I.u.s. 1n Praag, aoopond uordon. 
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7 August us 1947 
Neder l. Bureau voor B•li tenl. Studentenbetrekkingen 
World Student Relief 

Met Yerwijzing nanr UW terzijde v~rmeld schrijven en ton 
vervolge op. mijn brief van 1 0 Septernbor 194 7, no 20734, heb ik de 
eer U het volgende te berichten. 

Het Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrek
kingen, gevestihd in perceel F~penburg 34 te Leiden, ia een orgaan 
vnn de Uederlandse Studenten Raad. Het bureau heeft ten doel, als 
reisbureau voor Nederlandse en buitenlandse studenten de betrek
kingen tussen deze c~te~o~ie~n en hun organisaties te bevorderen 
en in stand te houden. Getracht wordt dit doel te bereiken door 
het organj_seren van reizen en het onderhouden van eon nauw con
tact met de buitenlandse otudentenbureaux. 

. 
Als vaste medewerkers zijn aan het bureau verbonden: 

Frederik Jan Herman SCHRE~~~, geb. 20.3.1923 te Lemsterland , 
wonende te LOlden, ~reestraat 33a. Hij treedt op als algemeen se
cretaris. De functie van adjudant-algemeen secretaria wordt be
kleed door Wilco Arnoldus VîETOR, geb. 22.12 .1 924 te ~boina (N.I.) 
wonencle te !Jeiden, Haag.Teg 22. Vex-der zijn aan het bureau nog een 
aantal medewerkers verbonden, allen studenten, wonende te Leiden, 
die de functtcs onderling hebben verdeeld. 

Van geen der aan het l>'lr au verbonaan personen is iets 
nade;I.igs bekend P:e"'lordcn~ van activiteit op politiek terrein ie 
niet geblelten. 

Van de in Uw aangebaald schrijven onder no 3 genoom~e 
World Student Relief is het Nederlands secretariaat eveneens in 
perceel Rapenburg 34 te Leiden gevestigd . Het algemeen hoofdkwar
tier van deze organisatie ia gevestigd te Genève, Rue Calvin 13. 

Deze organisatie stelt zich ten doel aan professoren en 
studenten, die geleden hebben onder totalitaire agressie, materi@le 
en geestelijke steun te geven, welke zou worden verleend zonder 
onderscheid naar ras, nationaliteit of geloof. Als voorzitter 
treedt op Uillam Eisa WITTEVEER, geb . 31.8.1922 te Hengelo, wonen
de te Leiden Rapenburg 8, student in de rechten, terwijl de func
tie van secretaresse wordt vervUld door Johanna Oatherina Suzanna 
HOt!WmG, geb . 23.8.1923 te •s-Gravenhago, wonende te Leiden, 

Aan de Heer Oommissaris van Politie 
in de gemeente Renkum 
te 
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Rapenburg 84, studente in de wis- en natuurkunde . Omtrent beide 
genoemde personen is - ook op politiek gebied - nieto ten nadele 
bekend geVlorden. 

Als bijlage gelieve U hierbij aan te treffen afschrift 
van een brochure van het Nod. Comité World Student Relief, waarin 
teveno do nancnvan het erecomité zijn vermeld. 

Indien mij omtrent de bove~genoemde~ alsmede omtrent de 
andere in u~ achrijven genoemde gl~oeperingen nieuwe of aanvullende 
gegevcn3 mochten bereiken, welke mochten wijzen op extremistische 
invloeden, stol ik mij voor U daarmede in kennis te stel len. 

Bet Hoofd van de 
CEtiTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

J. G. Crabbendam. 
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A F S C g R I F T. 

Algemeen Adviaeura 
Prof.Dr. G.o. Her~nga 

BEROEP 

Erocomitci 
Mr. A. d'Ailly 
Dr. L. N. Deckere 
ur .Dr. J. Donnar 
Pro:e.Mr. R.P. Ol.overillBQ 
Pro.o .nr. G.van der Leeuw 
Ur. E.N. van "Ueffens 
Ir.F.C.H. Wij~ els 
Mr. P.J. Oud 

van he~ NederlAnds· Comité ven hot World Stv.dent Rol.iof 
op het lllodol'land~c Bedrijfsleven 

Het World Stu<.1ent R~!>11of 

got:tf·~ unn p:cof,•ssor n en Gtuûerrl;elto c1ie galoden hebben onder 
totall t a.i:!'c e.c;ressie eo:.t ma.tc.rilJle on ceostelijkc otoun zonde!· 
onderbelleid v~n ras, ns.tior.aliteit of geloof, en hoopt r.en dao~
door in staat te stellen& 

• •• • een niau~e universitaire gaoeenechap op te bouwenJ 
• •• • û:t.e rol te spelen, die hen bij het l"..ei.'stel v n hun lend 

'\iOekomt~ 
•••• en zodoende een bijdra~ te lc .er n tot de s tichting 

van een hcrnieu·~de volleren e .eens ha-o. 

Same11wcr' ende organieatiesz 

Lïternational Student Service 

Fax Rome.ne. 
De Wereldf'cdora.tic van Chriotcns-'uudcnten 

EnkoJ.Lr-J3I?ect~EUl....Yll~~~VfflTJmflrullb.qd~n xnn h,e~ V1Qr1d .S.,t11(1$!n$ RP-liof 

Hot w.s.R. ie een a-po1.1t1el.c atudentenhulporaanioatie .. Opgaricht 
aan het hegin van de oorlog verloonde het vnl. ha!p aan: 

krijgacevannen studenten. Zo .orden vanuit het centrale punt, 
'Gen~ve, 175.000 r.rtudicbocken on tienduizenden achriften naar 
do rij gsr,evangen-lrampon gezonden. 
studcntonr-ófugiáa. Deze werden in otaa-'.; gc3told Or.:l aan Univer
siteiten of in speciale universitaire lmm en in Zwitderland, 

·Engoland ,en AustreliS h~ studie voor~ te zotten. 

Maar hnnr grote ~aarde zou hst tonen bij het einde van de oorlog, 
toen he-'" vaak da fund.monten mee hielp leg{-el'! voor het herstel 
van het universitaire leven. 

Dit dan mocht Nederland in hot kader v n de~e hulpvcrlening ont
ve.nrson: 

1. voedsel- en nmteriaalzendinr,en neer de noodunive~niteit te 
Eindl, oven; 

- 2. r.cdurende -
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Z. Q)dure· .d.o :~ ees1 jam." r~o.terio.tll~endinrs!:. V(tn de volgende ol'!lvnng 
aan de ovc:r·i".e univoroi tei ten: 1 0 0 i' .Letsen, 50:10 paar sch.ocmon, 
3000 G"'ûud:tobockon, 75.000 schriften, 1 ODO ror::cnjfloeen en 1000 
laboratoriumjassen; 

3· r.astvrijheiû. ee<luron<1o 2 3 .n ndcn aan 300 Nederlandse studen-
t en, :t.n het l>u:ltenlanû, hetzlj in Engeland, hotzij in Noorwe

gen, het dj in hut i.n"'e;eruationalo s1.udontonasnatoriUI!l te Leysin. 

Zo ia achtor de toestm-:.û rum oniP.o buitenlandse Universi toi ton• 
{ûlt een W. ~.~.-vera!ag OVer de J&~lKan} 

• •• o Dans la villa leo <Jtuàianto lla 't1·ou.von-t vua à. se lorro1·. 'Do 
~a.n<loo oaocrneo li peu y;rào on ótn.'t ont ót0 róqtüoi tionn6es, ma.ia 
il u • y a. ni J.i t, ni tabla , ni lim;d . · .ue..; J·~uQianto man .ent dun::: 
les cantines, qui ·vivent pour 10 % do dons du. Gouvortlo:rJ.::nt et 90 ?' 
do caddnux de"' la Croi:lt Rouge Iutcrna:~.:J:.!:\ a ot du J . S. R. Sano ce tte 
ai de 1 farlliue ~.:gnorai "" .. • • • Eu • O:YCnue cha luc pro:::ccoe ..:.r o.. tu
üiatr'c poes~ do u.n s e>.1l v~te \3nv •••• Co !lLle il 11 'y a pas usua~ üo 
~1arbon, l 1\Ulivors~~6 eet obllgóe üe fcr~er pendant les quatra 
moiC> , i var .. Du. :l!'eete lc ·~~o1 t do l 'uni-tie ::;. ei tu étant dé.~o11oé ln 
plutc L~nno un cortain nombre de oallos . 

~nro~.ook hulRXorloninB~it Nederland. 

Ge2ieu der.:;e ~on1 uoort · cliJ lW ~oEmtantlen be~loot de Noûe:rlenüae 
Studenten Raad, "uoporga' u ve.n het georganiseerde Ueclor~andco 
studen"onlev-en!' in Nove bor 1946 goon ht<.lp moer ·~e aanvna:o:-d~.::n, ja 
zelie a\!tief mede ·ce he ... pell a n de~&e intoruatioruC e 11\llp?erloning. 
ru ö.e mede crking vau cnze a ttldent n ~1as van dien aard , de:'.; 1.,ooda 
medio Maart 1947 een groep il n 15 Polen ui tgenodiffd kol1 worde11. 

Necle.t"J nnd moet ~.el:fs oen b,oh";o!:,lijke, i>J.aa"..;s inn~o .... n ln het Rolicf -
~Ej êlaarooor een !J§élrtlavoTla 'h·e.ai"tl.e Îienûhavëna'. . 

Derhalve heeft het Nodoi·lr.mds Oo i t' vo·)r <lone }:O 1er cle vol ·ende 
plantlen: 

uitnodifi~P voor een groep 
van 40 at1derendc ~.P.' c uit ~arijo; 
v n GO le.ndbo' l::Pnd fle uit de Balkan; 
vnn noPOanls 30 dici n 30 jurist n uit Polen. 

Uiteindelij io het strev n v n h ... t Colili'~6 e r op goricht om c
dux·cnde het Acade lis ·be studie jeer Jjma.ndel1. l\a e n w"OG!J vc n 30 
studouten voor e en verblijf van 8 11eke11 nt.tar ons la.nä uit to no
di~<m. V0rûer heeft het Oo 1i t<S v n Regerings.1oga toestemming om 
bepaalde a.torinalzendingon mto.r het :mi tenlan<1 te doon pl~.~to 
vinden. 
Maar ver. czonlijlüng van üezo n vorgcl).jl.ing eet die van het 
'6ul tenland nog uiterot b~schaJ.den plannen io te !to3tbaar om éioor 
studenten, ook al zul en zij goHteund .lO:t'éion äo-or do Oud- Alumni, 
allcon ~cdrngen te kunnen worden. 

En do.a rom doen wij, geru.Bgcste nd door om~e ervaringen, waa1"Ui t 
blijkt, dut het è.1oel v n het .s.R. de lfetlerlandse et1.1dent te:.'"" 
hart,e gaat, een beroeR oi' hot Nederl andse bed:t·ijfoleven, in het 
vertrouwen dnt ons streven ook' in dit deoi der erunen1eving haar 
weerkl ank zal vinden. 

-Wij -
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11ij ontvein.; n onG ;censzino, de.t <leao Lulpvorlening, ook al 
gaat ztj gcpaa:r.d met vele andere, olocir~rJ oen dru.ppel op een 
~loeiende plaat is, L:!Ber menen toch, dRt ~ij door vnl. ten vocdo 
te komen aan bolwer! en van r-;ceo't.o) ijke t:raa·· tieo, de Uni ver ... ::. tci
ten, oon hosc' oidcn bijdra.f';e if' tot con be\ .. nrc versten<ll:.vï.. ding 
der volkcr n onê!c::-ling. Wij wet n niet, wat do toekoiUDt ona zal 
b:ccn~0n, di·t ont"leut ons OC1 to:" nie~. VPn \.la verplichting om dut
gene to doen, hetgeen wij ale juj.st boochouwen. tiogo oolc 'lJ er ~o 
over dcn1-on en i11 dio ,.eest ho.ndeJ.on! 

Gironummer vnn llet ";Vorld s·tudol'lt RoliO:l3 44~-n-:1,0 ! ! 

~------~--------------------------·---------------------------------

Do o.dminis·.;~~tie voor d(l w .. r >.e" nmhedon v.qn het Tio:&:ld 5tudont 
R ... .~.lcf, \1f.!Ur;"tn de I·"l' ernati(lnal Si-1 dent 'ServJ.ce, de Pa=6: Rora2!l2. 
(a.e c:rolö.i'odel."Si:île van 'ïQl"'-' o1· ~e '1tudent •nverenir:in'"'cn) nn dü 
Ifcrel ~ _cdcrntie vt:m Cll.rio t; nr..:;'l'uclc 1 n oamem10rl·ou, üJ opgadrD.!!::."m 
aa·1 het Secretariaat van ö.o Int mat i .na.l 3tudenii Sc:!'Vico. Haar 
algeme~n beleid~ haar be~1nae,cn en hei h~pprogranu~ worden 
à oor een i te_":nfiti.ofl.anl co n:l:té: n r · n verte crr.ooordi ;-:-era V:t."'l de 
aamen.'?C!' Oude organisatJ.cs sn v n ac e hulpo:rgtmi.saties z:l tiiing 
hebben, vuotges~eld . 
Het World St11dent Reliet b~sLnct be'alvc uit zijn Europees HulP
fo:nd"' uit vez-bcnden comi t "• n in de Voren· gde Staten en Groot 
Bri ttannU!. De werkzaa1lhcden · n C 1na. worden in nnrun van het 
World Stadent Uclief a or uc at:oool Student Relief Ooom1ttee 
uitgevoerd. Nn' io11Rle e;omit ''s n men d(;l uitvooring ven !l~t hul.p
p:rogz·emma. .. v-oor hun rekening; zuJ.lw com ".. .. ,.ó' c bostaan in Austr31iä , 
Bol~~, ·Canada, Danemru.·-en, l?:lnl ~a, F.r· nlcrijl;:, Gr~ekcnla.ndv J?olon, 

, Italil!, India, Noor~egcn, Nieuw-Zoclanc.1, Q,e enri'jk, l'alestlno., 
Tajucho-Sl owukije, Zweden, z, itocrland en lieûe~le.nd . · 
I11 ll.ot Nederlands Comité r:i,jl.'l da 7 lo.nclo1 ijke atudcn·Lonverenj p;in
gon, te re"~Jene lür;.e eue 3ena.ten Vorg::ul ... .ï'ing, Bond "~te'- V'l'ouwolijke 
Stu.donton Veranig:~ngcr:.. Geco bin"'erde Senaten 'V'crsader:lr.1.g ve.n 
U'ni ta"uo. en nondcn, Jjeuor .~.a.ndsc 0 JJ:'iston Otudent :n VP-l.'Olliging, 
Societa:J Studiosoran P..c!'or atoru.o, V'ri,)zinuig Cil.r~.o .el".j.ke $-'~.ouden
ten Dond, Un_a van tra· . ol.;.el:e St don·'t..on Vorcni'l'l'inr;en, vcrte,..cnnom:· • 
digd . '9'.orèlor zijn er nog 10 plna.rsel ijl;:e co mi t: •a. Het Ncdorla.nds1' 

Comitó ~cr1~t ondeT vc1~nt oo_dolijkU~id der Inter.national Student 
Service in nau.e samen\"Ierkinp, met de Nederlandse S-'u clanten Raad,. 
waard or de mede erkin~ de~ ~c lc s donten ercló v rzekcrd ·u. 
Vcrder boe ikt het Con5.t over eon Advic~r nd, b stasude u.it 
vooraanstaande persoonli lt.Joüen ui·(; bet Neder a de r '"'atache.ppclijk 
~ever... 
Het Nedcr~~do Comité voor het Uorld Student Reliet ia niet co pa
tent voor Duitsland en de OVerzeese Gebieasdelen. Voor het co~at
genoeiJde land beotaat een Co misaio "Du.i·tslanan, öa.t. echter voor
lopig geen ma.tori8le hulp zal bj.odon en voor het i ... meac de A.s. V.o. 
( Algeneon Studon·t:en Co mi t~ voor Ovor~;ccoe Gebiedsdelen), nangozien 
het beter is, dat het relief aan IndiU geboden wordt via eon 
specifiek Nederlenüse or~nisatio . 

- Ter -
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Ter ori~uto.tic 

Do leasten van he·t. ve~blijf van 1;) buttenlanêcrc, ~ûurende "'~.~wee 
manden a 
1e maanéh 

Vc:r.·bl:tji'l outen ~.n ' et " ·erotelJ in~o :rû." met inbegrip .von toezicht 
r . 2ooo.--

f .1 o.- per 1001~ per nan 11 600.-

2o manna: 
f. .. 75.-- vol,blijfkosï;cn voor èic guo ... uhoor 
f. Go.- ·'.oe n..rrc voor een ma· nd 
j'JOzin'""'n o.d . incluoinf ro;ï.ol oo·~cil 
Onvooatz:i.one uitgaven 

Al~. Hoo ~dltYfaz·tier:Rua Calvin 13, Ga11~vo 

Ranenburg 34, Leiden . 

n 
u 

" 
" .... 
f . 

~co.-
11 2:,.-

500.--
550. -

OL;ZiodMi ....... -5G7!) . -



POLITIE LEIDEN 

No. 404-A. I.D. 
BIJLAGE(N) Geheim. 

~ 
LEIDEN, 24 October ~ t) :.:;·,:) ~"v ~ " 

~1tf'· 
BUREAU B 

r} r , -, 1941 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 19 Septem
ber 1947, No.B.20734 geheim, wordt het navolgende ge
rapporteerd: 

In perceel Rapenburg 34 alhier is gevestigd het 
~orld Student Relief .(Nederlands secretariaat). Het 
algemeen Hoofdkwartier van deze vereniging is geves
tigd te Genève, Rue Calvin 13 . 

det doel van deze vereniging is aan professoren en 
studenten,die geleáen hebben onder totalitaire agres
sie een materiële en geestelijke steun te geven. 
Deze steun wordt verleend zonder onderscheid van ras, 
nationaliteit of geloof. Als voorzitter van deze ver-

I eniging te Leiden treedt Op allem Eise 'viiTTEVEEN, 

geboren te Hengelo, 31-8-1922,wonende te Leiden, Ra
penburg No.8. Hij studeert Rechten en werd d.d. 2~9-
~~6 alhier ingeschreven, komende van Hengelo,Delde~ 
~straat 103. secretaresse is Johanna Catharina 

I Susanna HOUVIING, geboren te 's-Gravenhage, 23-8-1923, 
wonende te Leiden, Rapenburg No.84. Zij studeert in 
de Wis en Natuurkunde. 

Omtrent genoemde WITTEVEEN en HOUWING is niets 
ten nadele bekend, ook niet op politiek gebied. 

Een brochure van het Nedl . Comit~ World Student 
Relief, vermeldende tevens de namen van het ere-comi
t~, wordt hierbij gevoegd. 

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
•s-G R A V E N H A G E. 

10.000 - 3 • ·~ , 
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POLITIE LEIDE N 
B DE u B I L_ ~~-;. u~-\ t:. 

No. 404. I.D. 
BIJLAGE(N) Geheim. 

•• 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d . d . 19 September 
1947, No.B.20734 geheim, wordt het navolgende gerapporteerd 

In perceeL Rapenburg 34 alhier is gevestigd het Neder
lands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen. 

Het N.B.B.S. is een orgaan van de Nederlandse studenten
Raad. Het Bureau heeft ten doel als reisbureau voor Neder
landse en Buitenlandse studenten de betrekkingen tussen 
beide categorieën en hun organisaties te bevorderen en in 
stand te houden. 

Het Bureau tracht dit doel te bereiken door het geven 
van inlichtingen,het organiseren van reizen,het verschaf
fen van faciliteiten op reis en het onderhouden van een 
nauw contact met de buitenlandse studentenbureau's.Vaste 
medewerkers zijn: 

~ { Frederik Jan Herman SCHNEIDERS, geb. te Lemsterland, 
20 Maart 1923, Algemeen Secretaris. Hij werd d.d. 12-9-
1946 alhier ingeschreven, komende van Rotterdam, •s Graven
weg No.5. Zijn adres te Leiden is Ereestraat No.33-a; 

/1! V WilCO;v·AX:tloidus VImTOR, geb. te Amboina, (N.I.) 22-12-
1924, wonende te Leiden, H~eg No.22, adjunct algemeen 
secretaris. Hij werd d.d. 13-8·1945 alhier ingeschreven, 
komende van Heemstede, Dreef No.59. Verdere medewerkers 
zijn: ~.ZWANENBURG penningmeester; J.A.J.~ VAN DRAAT" ; 1 
adjunct penningmeester; Jvr.C.C.FEITff, secretaresse 

Kf'fll Mej.A.!LANKENBERG, binnenlandse correspondentie F. ,/ 
J(AJII ~ HÖOGSTRÄTEN, reizen, visa, paspoorten; }(H. 

UN~ .püniiciteit; Mej.M.F.M.N.BOSCff, sectie Belg 
)(N~neveld,intern.werkkampen en recreatie ~~~e.n~;~~~~~~~;' 

sectie Engeland, Canada Amerika· , sect 
J(u Zwitserland , sectie Scandina-
(.N vie en e Tsjecho-Slowakije. 
/{NV J , neemt tevens de sectie 

Yoeg , , , Bulgarije en Hongarije waar. 
Omtrent bovengenoemde personen is niets ten nadele be

kend, ook niet op politiek gebied. 
Omtrent de World Student Relief Displaced Persons, zulle 

U bij afzonderlijk sc:hrijven,binnen enkele dagen,nadere in
lichtingen worden verstrekt. 

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
's-G R A V E N H A G E. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
NIJMEGEN Nijmegen, ,~ Ü'.;t b .r 

• 

No 

Onderwerp 

Bijlagen 

Antwoord op: 

Iv/139 . 

ederl:.a.nds Comité Yoor LE-tho 
lieku Studc. t~r. . 

ra ::chri jv ,n ad . 1.5/8 1 47 .ro . ï.e 

J 19729 . Geh~ü'l. 1 s- G P. A V , _, .tf A G c. . . ...__._~,~ -· --~---------------------BURE1!: ..J [; 
r----- ---- . -· -.. 

.: .. :.:: : i I 
r-- -- --· ... - --···· ... .. 1 
,_L.._ ... ~_m_; _j ' /-/"'A/ I 

In ant ·.voord op u·.-; bovena~n-;eh<:W.ld CGI! r ijven heb i k de eer 
UEdelGestrenrre het n&.vo l gende t e beri chten : 

Het Comité voor ~atholi uke ,tJooloe S t udenten is "ls vol·;t s amen,.·es t eld 

v. )
Ere-voorzitte r : B .. . Th . van Slobbe, Dur-erneester vun Bredn 
Voorzitter : r~gr Pro f . Dr Al ph . • ~ulders t e n,imegen ; 
Vice - Voorzitter : Dr n . A . . . • .; . v ·::.n de Ven t e Ni jme:.,·en ; 
Secr e t a resse : ~.'i:ej . Dra 1:. . L . -. . '-· lájst t e Hi jroegen 
Leden : Prof . Dr P . ..t>-.-v m l3er kum t e Ti l burg ; 

~r J . va n Gils e t e Ams t er dam ; 
Drs Th . H. J . Zwt..rt}:ruis t e Heems tede ; 
1{ . Ex , lid v an het l!ijrneegs St udent encor1)S te lüj::1egen; /"-....-: 
C. A. Pompe , Pr a eses der Ka tholieke Stuaentenvereni~n~ "Ver:~. tas ' 

te Utrecht . 

Het Comité hee:rt domicilie gekozen ten huize ve.n de secretaresse .éEej . 
DE~ Nijst , wenende te Nijmegen, Slootstraat No . 3. 
Het stelt z i ch ten doel om e1uge in Engelánd vcrblijvende jonge Katholi 
ke Polen, die hun tehuis en vaderland verloren hebben, de gel egenheid te 
bieden aan de Nïjmeegse Uni vers i tei t te studeren en tevens hun geestelij 
ke en stoffeli jke belangen te beh~rti~en . De hieraan verbonden kosten 
komen voor rekening van het Bestuur van de St . Radboudsticnting te U
Lrecht. 
Tot nu toe zijn slechts vijf studenten door bemia.deling v an het Comité 
in Nijmegen ~ekomen en het is niet zeker , dat aan dit getal uitbreiding 
wordl ge<jeven . 
Alvorens de toelating in Nederle.nd aa n te vn.gen, rleegt het Comité 
lee r!let de Poolse Katholieke Univoroi tei tsverenitFing "Ver:~. tas" en de 
Ne .·rman Association of Great Bri tain, beide te Londen, en ;.;orden de voor 
uitzending naar l'Tederland in aanmerKing komende studenten getest door 
een commissie van gemelde Poolse studentenvereni~in~, V-~ ryelke co~is-

-- sie Prof. Slrnarczynski , >7onende i!:arls Court Square 21 te Londen S . ".'. . 5, 
voorzit ter is . 

Ik ben van mening, dat zo,vel het bestuur van het "Comité voor Katholieke 
Poolce Studenten" als het bestuur Val' de St . Rê:.dboudstichting te Utrecht 
voldoende waarborg opleveren, dut e:-:tremistische elementen zich niet via 
de werkzaamheden van het Comité in Nederland kunnen vestigen . --

Typ . : V. 
Coll .: 
Par . : ~ 

DE C0.1EUSHARIS V ~'.l\ POLITIE, 

(J . Th . Veltman) 



Commissariaat van Politie 
der Gemeente Renkum 

te Oasterbeek 
- f'\ IJ" Oosterbeek, 7 Augustus 194'(;-. •. ~./A3 -----Litt. .......... JijL-:J .. 

No. . .. 2lt63/ lt7 ___ ...... 
Bijlage(n) 

V 

. ~.: 

~----..... ~------- -

GEHEI M. 
De~Wm : _ . ...., 

Ik hèb de eer U t e verzoeken mij met enige 
spoed te willen doen inlichten over: 

1. De Christen Gemeenschap.$chijnt een beweging tot re
ligieuze hernieuwing te zijn en draagt een anthroRç
logisch karakter. Secretaresse dier Gemeensëhap is • 

/ mej. Bladergroen, wonende Essenlaan 44 te Rotterdam • ... 
2. Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrek

kingen. Dit Bureau beoogt de uitwisseling van Neder
~ landse tegen buitenlandse studenten. Organisator Dhr. 
~Viátor, Rapenburg 34, Leiden. 

r-- 3··fWorld Stud~t Relief. Displaced Persons. Bestuur de 
,, ,... Heer Smi t en mej. Van Ilil ten, p/ a N. B. B. s. Rapenburg 

~ \\ .t 34 te Leiàen • 

4. Theologisch Gezelschap 11Vinculum". Leider is Ds. van 
Woudenberg, Looyerstraat 1 te Utrecht. 

De Commissaris van Politie, 

Aan 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-G r a v e n ha g e • 

Groot. 
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VERTROUWELIJK 

Aard v. h. stuk 

Brief Toegelaten post V 
CENSUUR· 
RAPPORT 0~ Juli 47 

AFZENDER: GEADRESSEERDE: Datum (Cp.c!atum v .postste mpel) 

E. Nijst 
Sloet a"Lr. 3 
NiJmegen 

Her r n 
Felika F"l.Lner /' 
Stud e .1tflnlager. 
zur H'lc h )rdclte 24 

10 Juli 47 

Taal 

Duits 
ADRES: Ki el 
(Cq. plaats v. terpostbezorging) Britse Zone 

Duitsland 
Vorige rapporten: 

=------~ 
r-Vc!gno. 

Nadere behandeling van het stuk : Instanties, aan welke dit rapport wordt gezo 

Aangehouden I Voorl. aangehouden I Vrijgegeven 
Terug afzender I Bijgevoegd I Gefotografeerd MP- KMP - MvBi - OKVI - DRG 

VriJ r eeeven 

Kantoor/Groep Afd./Tafel Censor Controle Datum, waarop gecensureerd: Medewerking aan: 

A ad 2 
3303 
401 0 1+002 1g .Jull 47 

ONDERWERP: 
POLITIEK 

ACTIE VAN HET NEDERLANUSE COMITE VOOR KATHOLIEKE POOLSE STUDENTEN. 

Afzendster~ d1.e secretaresse is van het Comite ,roor Katholieke 
Poolse otudeli.ter!, èeolt geadroseeerde rnede" d.ftt genoemd comi te 
thans over voldoende fond.sen beschikt, om ook hem naar Nijmegen 
uit te nodigen. vermoedeliJk voor de öuur ve.u 5 jaar,tegelijk 
met no@ 5 andere Polen. 
Zij geeft geadresseerde in overweging "om zo spoedig mogelijk alle 
ro:rmA.lite1ten te vervullen ,ten e~.nde P-ac,r Nederland te komen,om 
daar zijn studies a an te vangen, terwijl het bestuur van de Kath. 
Un\v~rs1te1t in NiJmegen voor h$m reeds biJ de Nederlandse· autori
teiten een verblijfsvergunning heeft aangevraagd .Het comit.e zal 
ev~n~ens voor ?.ijn huisvestiging zorg dragen. 

1----r·u_RE~.c §l 
1'->u r. rr:~ r: I l 

-. ' 
[' 

J 

N. B. Bovenstaande mededeeling werd verkregen uit particuliere correspondentie en de vertrouwelijke aard daarvan dient steeds In acht 
te worden genomen. 
In verband hiermede moet deze mededeeling slechts ter kennis worden gebracht van die officleele instanties, voor welke zij van 
belang kan worden geacht. 
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GDI-II:IM. 
VERSLAG V .AN DE OP DONDERDAG 12 DECEFiB:U:R 1946, 'TE .7 • 30 UUR, 
GEHOUDEN OPENBARE BIJEENKOMST D80R DE GRONING:UR STUDENT:CNCOM
MISSIE VOO~ DE OVERZEBSCHB GJ!:BIEDSDEELBN, IN HET GRANDTHEATER 
TE GRONINGEN • . 

------ --'------ --- - ---- ---- . --- ---
Aanwezig waren ongev~er 400 personen , meerendeels uit uiterst 
rechts georienteerde 'kringen. Militairen in unif orm waren niet 
aanwezig . Bij den:ingang der zaal werd gecolporteerd met het 
blad "TROffiY 11

• 

Te circ~ kwart voor acht opende de voorzitter M. BOG~~T de 
bijeenkomst. 
Na een korte rede gaf hij het woord aan Dr. W;Lll em Karel Hendrit_ 
FEUILLETEAU DE BRUYN, geboren te Palembang, wonende te ' s-Gra~ 
venhage, Sperwerlaan 9. ,; · 
Spreker weès allereerst op de groote beteekenis, van de Indone
sische lcwestie voor het Nederlandsche volk . 
Hij zei, dat men moest afgaan op de regeeringsverklaring, indicr. 
men zich op de hoogte wilde stellen van het standpunt der Re- . 
geering ten aanzien van de overeenkomst van Linggadjati . 
Hij kon in deze regceringsvvrklaring geen vcrtrouwen hebben . 
Uit een vergelijking, die hij gemaakt had met een aide-memoiro, 
door de Nederlandsoho Regooring aan Engeland to egezonden, was 
sprolccr gebleken, dat uit de Nederlandsoho tekst een zoor bclanr
ri jkc zinsnede was wcggcla ton, ·nl. de passage, waarin word ver·· 
klaard, dat do Indonosiers niet in staat zullen blijken, do orde 
on het gezag te handhaven. 
Hij had inzage van de ·Engclscho tekst gekregen door bemiddeling 
van con kamerlid. Spreker ging voorts ui tvocrig in , op de groo·;;·. 
botcckonia welke Indonosic voor onze nationalo economie heef·~. 
Hij ontkonuo, dat do !icdorlanc'lors de Indonesische .bevolking haû·· 
den ui tgobui t en hij sprak do meening uit, dat de voordcoL:m 1 d.:..o 
Indic van het contact mot Nederland hooft gehad, zoor groot zijn. 
Sprekende over hot optreden van de En,3elschon in Indio constatco:"·· 
de Dr. Feuilletau do Bruyn, dat do Engelschon in 1 1/2 jaar meel' 
kapot hadd~n gemaakt dan do Japanners in 3 1/2 jaar. Er was in 
Indic grootc haat tegen de Engelsehen ontstaan, die o0n vcr
schrikkelijke chaos hadden achtergelaten . Spreker. bestrood vcrdor 
de bewering van Prof. LOGl:H..Ii.NN., dat Linggadjati oen consti tutic 
is. "Het is slechts een pacificatie en deze :pacificatie is een 
wolkome gelegenheid voor de Indonesische troc:p9n om in onze 
stollingen te infiltrocrcn~ botoogde sproke~ . Hij noemde de Nc
dorlandsch- Indoncsischc Unie dwaasheid en zei , dat het Neder-
landsoho Koninkfijk in tw<Je stukkon werd gescheurd, .... 
Spreker rolcveorde voorts·, dat Max van POL erg slim en hru1dig ..... 
denkt te zijn geweest, maar dat hij in den val is g~:;loopon, die 
Lord KILLEARN voor hem had uitgezet. 
Van Pol zou nl . gezegd hebbun, dat do Nederlandsoho militairen 
t • t den aanval zouden overgaan, indien de Indonesiers hun ver~ 
plichtingcn niet zouden nakomen . De republiok zal dan echter den 
hulp der UNO inroepen. 
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Dr. V.A:N MOOK had den Indonesiers doen weten, dat zij niet zullen 
worden aangevallen, aangezien de Nederlanders niet tot den aanval 
in staat zouden zijn, Spreker stelde hier tegenover de rapporten 
der generaals, waaruit bl0ck, dat de Nederlanders in staat waren 
gchool Oost- en ~vcst-Java binnen zes welcon schoon te vcg·cn. 
Voorts bcspro.k hij uitvoerig de samenstelling van commissie-gene-
r aal, waarbij hij tet de conclusie kw;.un , <lat zj_j uitsluitend ui t ·1 
dillcttnntcn bestond op hot gcb~cd van h et stao.tsrccht , 
Hiervoor zouden "de jongens van· do· 7 Dcccmbor--diviaio het gol o.g 
betalen", · 
Spreker vcrzekerde, d;:..t SJAHRIR_ en GOEKARNO beide communisten 
zijn. Hij was van mocning, "dat de arme Javaa::1.sche boer en de jor..--
gcns van de 7-Dcccmbcr divisie hiervan do dupe zulJ.-.:n worden", • 
Er zijn Nederlandsoho milito.ir0n, die zich moment" ~l v.ls l;::.ndvor
radcrs govoe1on, aangezien zij de Indonesische republiek op de 
been moesten helpen ·u. 

"Men heeft Prof. SCHEilliili1ill0fO gevraagd hoe het mogelijk is", bevH~er · 
de spreker, '1dat hij mE-t off~_cieren aan tafel wil zi·tten, die hun 
eed van trouw geschonden lt-:Jthen. Prof . Schermel.'horn zou hierop gf:·· 
antwoord hebben, dat een e-:Jti. relatief is". Sprel:'3r betoogde voortss 
dat de Commissie-Generaal zich s0huldig heeft gemaal:t, aan een mj_s .. 
drijf, waarop de Indische str-afw:lt 12 jaar gevang~misstraf heei't 
gesteld. ( het voeren val'l onderhandelin[;en met een Indisch volk, 
ten nadeele van den Staat ) 
Een commissie van j11risten' te 1 s-Gravenhage, onderzoekt op het 
oogenblik de mogelijkheid om de Commissie··Genera"'ü voor den str~:.:r: .. 
rechter te brengen n . aldus 1r. J:i1euilletau de Bruyn, 

Na de pauze we::-dcn ]_ichtbo.:üden vörtoond, waarna spreker Y.Li-;_·. 
eenige ingekomen vragen beuntwooTddo . Om ongeveer 22 . 15 sloot 
BOGAARDT de vergadering. 

De bostuursloden van do Groninger Commissic voor do Ovcr
zeesche Gebicdsdcclen zijn ~ 
Maarton BOGAARDT, geboren op 2 April 1922 te Bata-iia '(N.I ) 
van beroep student, momentevl won..;:nde Kijk in 't Jatstr8.at 51 a 
te Groningen •••••• voorzitter. 
Tabe Ernst MEINDERSl'li.A, g3boren 28 Juni 1923 te Rollkum, van beroep 
student, momentcol won.;nde Binnon Dametordiep 2a -:~c Groningen. 
--------- secretaris. 
Johanna Maria van WINTER, geboren 27 November 1927 te Amsterdam, 
van beroep studente~ momentcel wonende Roede Vleeshuisstraat 21 
te Groningen .••.•.• penningmeesteresse. , 
Herman Adolf van GBUNS, geboren 25 Maart 1924 te Groningen, van bc-· 
roep •stUdent, wonende 'dcstcrhavon 7 te Groningon , Commissaris • . 

• 
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