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RAPPORT van KB. 
voor B en c. 

Nr. !oh; 

Betr: L. E.STRAUS. 

Uit betrouwbare, doch niet nader te controleren bron 
werd vernomen dat Leo E.Straus , geb te Amsterdam, 20 . 6 . 24, student, 
wonende te Rotterdam, W. Buytewechstraat 1'() in Juli 194ö e en studi e 
kamp te Houst ka i n Ts j echoslowakye heeft bijgewoond • 

. . 



MINISTERIE VAN 
BINiiENLANDSE ZAA~N 

ro.: 90707 

I Wo•••-~•·•·-•-
-.. ·--~)~JI. 

Antwvord ~..J"a•s-Gravenhage, 21 ~ugustus 1950 

n .~ . v. r urt v n .• vcor 
L.E. Staraus. 

TI"'d/h .., 
V E R T R 0 U \ E L IJ K 

Uit betrouwbare, doch niet to controleren bron 
werd vernomen, dat Leo E. CTRAUS, reb. te Amsterdam, 
20.6.1934, student, wonende te Uwent, u. Buytewech
straat 175, in Juli 1948 een studiekamp te Houstka in 
Tsjeoho-Slo,~cije heeft bijgewoond. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de politieke gezindheid en verder van belang 
zijnde gegevens betreffende genoemde 1. Stnaus. 

oL HET HOOFD VAN DE DIENST 
nw c 1f-.f eze: 

!fl)' 
A.- de Heer 
h ~rdoommissaris van Politie 
te 

J C. Crabbendam 

R 0 T T E R D A l~. 



I . D. No . 846 
Vertrouwelijk • 

• Ond.: L. E. Staraus. 

• 

In ant,·Toord op U\·T schrijven No. 90707 , d. d. 21- 8-1950 
volgende bericht: 

Straus,Leo Emmanuel , geb . 20- 6- 1924 te Amsterdam , student , 
v1onende \'/ alenburgerHeg llOa te Rotterdam .. studeert van 194 7 
tot heden aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotter
dam, ah1aar hij binnenkort afstudeert . 

Zijn vader is i n de oorlog overleden en zijn moeder \o/oont 
bij haar dochter in Zuid- AmeriLa . 

Straus ,L. E. ,voornoemd , heeft in September 1948 zijn moe
der in Zu id-Amerika bezocht. 
. . In de zomer van 1948 \oJas hij gedurende zijn vacantie o.a • 
. ,"J TSJecho-8lovTaki je, \oJaar hij in het kader van de Inter nat ic 
leStudenten uitwisselingen onfer auspici~n van de I . S. S. (In
ternational Student Service) een studiekamp heeft bezocht . 

Betrokkene , die I sra~liet is , staat gunstig bekend en 
toont voor zover bekend, voor politiek geen belangstelling. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 
Rotterdam niet voor. (EINDE). 



ONDERWIJS 

"W ereldhulp Studenten" 
ontbonden 

Wegens moeilijkheden met te 
Praag gevestigde organisatie 

Men meldt ons: 
De Wereldorganisatie voor Studenten

hulp (World Sfudent Relle!) Is ontbon
den: zij was in 1940 door de Wereld
federatle van Chr. Studenten, de Pax 
Romana en de Int. Student Servlee ge
sticht, en beeft in de tien jaren van 
haar bestaan voor een totaal bedrag 
van f 18.000.000 hulp aan in nood ver
kerende studenten gegeven, (het Neder
landSe comité ongeveer f 100.000). In 
de laatste jaten Is de samenwerking 
met het uitvoerende cç>1nlté steeds 
moeilijker geworden. vooral door toe
doen van de te Praag gevestigde "Int. 
Studenten-Unie", zodat men ten slotte 
heeft besloten, de bestaande overeen
komst niet te verlengen; met uitzon
dering van de "Int. Studenten-Unie" 
hebben alle organisaties zich verenlgçl 
met het aanbod van de Int. Studenten
Dlenst (Int. Student Service) om de 
hulpverlening op dezelfde basis voort 
te zetten. Pax Romana, de Wereltlfed. 
van Chr.-Studenten en de Wereld-Unie 
van Joodse Studenten zullen de Int. 
Studenten-Dlenst met advlezen ter zijde 
staan. In ons land draagt de afdeling 
van deze thans de naam van Ned. 
Comité van Int. Student Service; secre
tariaat te Lelden, Rapenburg 6. 

Vooral wegens met het feit, dat de 
Int. Studenten-Unie (In ons land de 
affiliatie van de Federatie van Progres
sieve Studenten, waarbij o.a. ,.Perlcles" 
te Amsterdam Is aangesloten) nu <!Al 

naam World Student Rellef nllsbrulkt 
voor con door haar geïnspireerde hulp
verlenings-organisatie met als zetell 
Praag, moge men van deze naamW\jzl
glng goede nota nemen. 
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Beri cht op achrijven No.672Î5 d.d. ll Augustus 1949. 

Onderwerp, Canadi an Seminar. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik de eer U te berichten, 

dat bli jkens bekomen inlichtingen, zomede uit de te mijnen burele berustende lijst 

van deelnemers aan de "Canadian Seminar" is gebleken, dat geen Indonesische delegatie 
aan de cursussen heeft deelgenomen. .p 
Van extremistische activiteit is dan ook niets gebleken. Wel is door een der redact 

ren van het te •s~ravenhage versch~end blad "Merdaka"~n causerie gehouden over de - - . 
toestand in Indonesi~, doch d;ze causerie moet in genen dele het karakter van extre-

mistische propaganda hebben gehad, 



No ; 421.- 13 Augustus 1949. 

OnderNerp:"Canadian Seminar" I / 
te Breda". -

0 
1949 

Bijlagen twee . 

Ten vervolge op d . z . schrijven, No:399,d.d . 
2 Augustus 1949, met bijlagen, betreffende bovenvermeld 
onderwerp , heb ik de eer U hierbijgaand te doen toekomen , 
een viertal opgeplakte krantenberichten op dezelfde aange
legenheid betrekking hebbende . 

Naar U uit de inhoud der berichten op bij 
lage II moge blijken, is het op 12 Juli j.l . op het kasteel 
"Bouvigne" te Breda geopende "Canadian Seminar", gisteren, 
12 Augustus, in tegenwoordigheid van verschillende autori
teiten, gesloten. 

w.-



Canadese ambassadeur 
bezocht Seminar 

Nadat eergisteren lnplaats van prof. 
Brugmans uit Utrecht, mr. dr. Noord, 
practiscrend advocaat te Den Haag, 
een lel.ln~ had gebouden beleefde het 
Seminar gisteren weer een bijzondere 
dag, doordat het verrast werd door de 
komst van de Canadese ambassadeur, 
dr. Dupuls, d!e een ou-officieel bezoek 
bracht en dle tevens het Haagse Strijk 
kwartet had meegebracht. 

Dit strijkkwartet gaf In de avonduren 
in de grote collegezaal een uitstekend 

I gcslaagde uitvoering, welke bij alle 
leden van het Seminar goed in de 
smaak viel en veel succes oogstte. 

Vandaag is het Seminar uit op een 
tr.o me• de ,.Vandersteng'' en wel naar 
Zierikzee, dat op het ogenblik zijn 
1100-j, est.aan viert en speciaal voor 
de bultenlanders Cl'g attractief is, 
daar ongeveer de heltt van de inwo
ners zich weer in de oude klederdracht 
gestoken heeft. 

Naar wfj vememcn bestaat het plan 
om, alvorens het Seminar op 12 Aug. 
zat uiteengaan, nog een discussieavond 
te beleggen waarop het probleem In
donesU!" zal worden belicht van ver-
schillende kanten. , 

Maandagavond a.s. zal onder leiding 
van prof. A. Shea. een diScussie worden 
gehouden over de O.N.O. 

Het "DAGBLAD DE STEM" 
te BREDA, 

van Woensdag , 3 Aug. l949 . 

\ 

BET SEl\UNAR HAD PECH. 
zoals wij gisteren berichtten .was 

het de bedoeling, dat het Semmar 
met de Vandersteng een ~ocht zou 
maken naar Zierikzee, tcnemde daar 
het e_Vhonderdjarig beslaan mee te 
vieren. • 

Voor de haven \'811 Zierikzee ge 
komen moest het schip echter rechts-
0 keert maken, daar het w~.ter te 
rFïg was om veilig de tamehJk on· 
diepe haven binnen te varen. 

Daar men drie UUI' vroeger weer op 
het Kasteel Bouvigne was. dart was 
beraamd bood de leiding te1· compen
satie een tweetal filmen <~an .. De eer· 
stc gaf de leden van het Semmar een 
Indruk van hel grootse werlc, da~ de 
Nedel'ltmders in de Zuld~~zee vern'i!:· 
ten wat betreft de IndiJking ~n • 
poldcrlng. De tweede film ga 1e~ 
c,vtrzicht van het Canada van e 
o&enbllk. ___.-

Het "DAGBLAD DE STEM" 
te BllliDA, 

van Donderdag , 4 Aug.l949. 

w.-



• WERELD-STUDIEBiJEENKOMST I 
op Bouvigne werd beëindigd 

,,EUROPA ZIJ VOORTAAN MEER DAN EEN NAA~f VOOR U'' 

IN TEGENWOORDIGBEID van de 
Canadese ambassadeur, de heer 

Dupuis en de .ecretaris-ceneraal 
van het 1\finlst.etle van Onderwijs, 
1\lr. Dr. H. Rclrûnk, is Vrijdagmid
dag het Cana.dlan Setnlnv - de 
door Canada gefinancierde bijeen· 
komst van buitenlandse studenten 
op het Bredase Kalteel .,BouvJrne" 
- gesloten. 

Jonge mensen uit Canada, Engeland 
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duits· 
land, Indonesië, China, Algiers, de 
Scandinavische landen en Nederland 
zijn er ruim een maand biJeen ge
weest en hebben er van gedachten 
gewisseld over zaken die hun aller 
interesse hebben. Zij hebben er hun 
kennis verruimd en elkaars menln· 
gen gepeild omtrent problemen. die 
op het moment aller aandacht vragen: 
problemen van aodsdlensti&e, sociale 
en economische aard. 

Niet altijd waren er onmiddellijk 
raaltJ;lUnton. Want 't waren etudenteJl 
van zeer verschUlende wereld· ~n 
leven.sbeschouwing die op Bouvlgne 
vertoefden. Ongeveer een derde was 
katholiek, de anderen waren protes• 
tant o! beleden een levensleer, die 
niet op de Christelijke begln.selen was 
gebouwd. Maar allen waren zij be· 
zleld met de wU elkaar te begrijpen 
en waarderlna te tonen voor elkaars 
werk. De contacten die op de bijeen· 
komsten werden gelegd zullen In elk 
geval nog lang hun vruchten blijven 
afwerpen. 

pROF. MARCUS LONG, de leider 
van het Seminar, presideerde het 

afscheidsdiner van gisterenmiddag .. 
' Hij dankte de Canadese regering voor 

haar steun, hiJ sprak woorden van 
erkentelijkheid aan het adres van 
proft1ssoren en studenten en hij zwaai· 
de catechisten van Bou:vlgne lof toe 
voor de goede zorgen die ziJ aan de 
studenten hebben gewijd. 

Mr. Dr. Relnlnk sprak de hoop uit 
dat de Canadese deelnemers naar hun 
land terug mochten keren met het 
woord van Europa niet alleen In hun 
gedachten als een naam, maar als een 
begrip met een zeer werkeUlke, be• 
langrijke inhoud. En de heer Dupuls 

Het "DAGBLAD DE STEM" 
te BRl!.J)A, 

sloot zich bij zijn wens aan, door te 
zeggen dat hij niet verwachtte, dat 
de deelnemers in een handomdraai 
het Europese probleem zouden op
lossen, maar wel dat zij in het vervolg 
met intense persoonlijke belangstel· 
ling de ontwikkeling van het Euro· 
pese culturele en politieke leven zou· 
den volgen en aan de oplossing van 
Ew·opa's problemen hun medewcr· 
klng zouden geven. 

De Canadese studenten blijvc!1 tot 
31 Augustus in Europa. Zij brengen 
een bezoek aan België, Duitsland en 
Frankrijk. Vijf en twintig Eur<1pese 
studenten vcrtrekkeil vandaaa naar 
Wetzlar in Duitsland ' voOl' een stu
diekamp. Zij zullen tevens de Goethe· 
herdenking in Wetzlar bijwonen. 

Canadian Seminar ten einde 
Kasteel .,Bouvlgne" is van 12 Juli tot en 

met gisteren de verblijfplaats geweest van 
ruim honderd studenten uit elf landen, die 
deelnamen aan het z.g. Canadian Seminar, 
georganiseerd door het Canadese comité 
van de rnternational Students Service. Dit 
zomercollege behoort nu tot het verleden. 
De sluiting geschiedde met enige plechtig
held. Daarbij was ook aanwezig de Cana
dese ambassadeur. de heer P. Dupuy. De 
Canadese studenten zullen echter nog een 
trip door Europa maken en o.m. Duits
land, Frankrijk en Engeland bezoeken. Op 
31 Augustus a.s. vertrekken zij per s.s. 
Volendam weer naar hun vaderland. Zo· 
wel de Canadese ambassadeur als prof. 
Marcus Long van de Universiteit van To
ronto, die de leiding van dit college had, 
hebben bij de sluiting het woord gevoerd. 
Daarin spraken belden de hoop ult. dat de 
vertrekkenden de geest van vriendschap 
en samenwerking, welke zich tijdens deze 
weken van hen had eigen gemaakt, zou
den uitdragen. 

Het Algemeen Brabants Dagblad 
"DE BREDASCHE COURANT" 

van Zaterdag, 13 Aug. 1949. 

w.-
van Zaterdag, 13 Aug .1949. 



14INIS!l$RIE VAN ALGEMElffi ZAKEN • ___________ ... 

Noà3 67215. 
•s-Gravenhage , ll Augustus 1949. 

Onderuerp: Oanadian Seminar. 
VEI!'J'ROUllELIJK • ?Jl '9 !V fa..::: · 

vrr:;: (II ) 
I 

In een artikel voorkomende in het dagblad n De stem" 
van 13 JUli j.l. wordt vermeld, dat zich onder de deel
nemers aan het 110anadie.n seminar", dat van 12 Juli tot 
13 Augustus ~949 . op .het lta.oteel ''Bouvigne" te Brede. wordt 
gehouden, o.a. een groep Inioncaiache studenten beVindt, 
van wie vernchillenden Ufol~é republikeinen" zouden zijn. 

Ik moge u v.erzoekenm±j- indien mogeli~k - nader 
omtrent de leden dezer Indonoeiache delegatie te willen 
doon inlichtent in het bijzonder voor wat betreft hun 
eventuele extr.emistieche activiteit. 

HET HOOFD VAN D DI~ST . 
Namens deze, 

De Beer oommiesaria van Politie 
tè 

DREDA • 
J .G. Orabbendam. 

• 



No:~- 2 Augustus 1949. 

Onderwerp: "Canadian Seminar" 
te Breda".-

Bijlagen : twee. 

\I (!/ 
In verband met de krantenartikel$, be-

trekking hebbende op bovenvermeld onderwerp, welke ik U 
gisteren, 1 dezer, terhandstelde, heb ik de eer - te Uwer 
nadere oriëntering omtrent doel en strekking dezer inter
nationale studenten-bijeenkomst - U hierbijgaand te doen 

-
toekomen, een aantal opgeplakte krantenberichten, alle 
daarop betrekking hebbende , en naar de inhoud waarvan ik 
U moge verwijzen. 

Naar U uit de berichten, vermeld in bijlage I , 
moge blijken, werd dit studie- centrum geopend op Dinsdag, 
12 Juli j.l. en zal het worden beëindigd op 13 Augustus a . s 

Het feit, dat zich onder de deelnemers ook studen
ten bevinden uit Indonesi~ - waaronder ook "felle Republit
keir;u~n", doet m.i.enigszins eigenaardig en min of meer wan
trouwend aan. 

Waar deze universitaire cursus - blijkens de bij
gevoegde berichten - echter de ondersteuning geniet van de 
verschillende - zowel binnen- als buitenlandse regeringa
vertegenwoor di gers - en Nederlandse overheidspersonen, 
meen ik, dat voor ' t overige, hierin geen enkele aanl eiding 
tot bijzondere opmerkzaamheid onzerzijds behoeft te 
gezien. 

Volgens de bijgaande publicaties , werd het vorige 
jaar een der gelijk "Canadian Summer Seminar" voor de 
maal en toen te Kiel gehouden. 

Dit jaar is het kasteel "Bouvigne" te Breda daar
voor uitgekozen, m.i.niet omdat het met de Katholieke on
der nemers van dit buitengoed iets te maken heeft , maar ver
moedelijk omdat "Bouvigne" als reÜnieplaats uitstekend ge
legen is. 

Eventueel volgende krantenberichten in de Bredase 
per s, zullen mede te Uwer kennis worden gebracht".-

w.-



Canadian Seminar zal heden 
worden geopend 

' 

130 studenten uit 11 
landen nemen er 

aan deel 
1 Hedenmiddag zal om 3 u. de plechti-

ge opening plaats vinden van •t 
I Canadian Seminar, dat van 12 Juii-

1
.13 Augustus op Bouvigne wordt ge
nouden. 

! Tal van autoriteiten zullen bij de
ze opening aanwezig zijn, o.a. de Ca-
nadese ambassa<leur, de minister van 
Onclierwijs, de commissaris der ko
ningin in onze provincie, prof. J. E. 
de Quay, de burgemeeste!r van Breda, 
en de gouverneur der Koninklijke Mi
litaire Academie. 

Aan dit zom'2r-colliege zal door een 
130-tal studen.tcn uit 11 verschillende 

! 
lanclen worden d~lgenomen. Daaron
der zijn 47 Canadese studenten van de 
grote groep buitenlandse studenJten, 

1 die met de ,,Volendam" gisteren in 
ons land zijn aangekomen. 

Voorts zullen uit ons land 20 stu
denten en uit Duitsland eveneens 20 

• studenten deelnemen. 

Dit zomer-college wordt geol·gani
s~:-d en geh~l gefinancierd door het 
Canadese comité van de "Int.ernat~
nal "''"fni•So.~ ... De ltostèli voor 
-iire'Stu ;nten worden door dit comité 
gec!ragcn. De organisatie geschiedde 
in samenwerking met heL Ned~•~and
se comité van de .. International Stu
<!jénts Service". 

DE LEIDI~G 

DE LEIDING is in hand.:n van pro! 
~arcus Lont, professor in de philo

sophie aan de universibeit van Toron
to, 

De staf voor dit zomer-conege wordt 
gevormd door leidende figuren uit d~· i 
Canadese wetenschappelijke wereld, 
Deze bestaat, pehalve uit pro! LOnt·, 
ui ~ prof L. Baud,mln, Montreal; pr~t 
A B1·ady, Toronto, prot J. F. Cor.y 
l(l)ngstone, prof V. W . .!:~laden l'o;·on. { 
to. prof Ar. M. I,owcr Ki'ngs~one 
prof L. E. M. Lyncn, 'l'Óronto, mr A: 
A, Shea van de Columbia unlver.;i
teit. tr. New York e>n mr J. W. T. Mac 
Donald van de Ontarioschool of Arts. 

Het "Dagblad DE STEM" 
te Breda, 

De Canadese ;~udeu'.en· zijn geko
zen ui • het gehele land naru: hun ~t'!'
die>r:!.tC!Il. Zij komen van allerlei uai
~cl~iteiten. StudPnten in de rechts
welet schappen, (!e medicijnen, èe 
wijsbegeerte, kunst t'I'Z. Ook de kJs
ten van hun paSS&gc ""o~den door h~~ 
Co.u;;èese comité qedragH 

Dit is de tweede maal. dat er een 
"C'aradian Summer Sen'linar" als dlt 
gegilven wordt. De eentc ma.<~J 
srh•~:dde _zulk~ hëtïom ...... -.~~~ 
srocyi~ nabij Iael 

van Dinsdag, 12 Juli 1949. 

Het"Dagblad ,, 
DE STEM" 

van Woensdag, 13 
Juli 1949. 

w.-

w.-

Jeugdig wereldintellect op Bouvigne bijeen J 

Canadees ambassadeur ~~~t ~~c;t~~o~~~t-~~:~:! .. 11~oem~e~ 
d h t S ••tar Hij weidde langdurig ult ovc1' 't nut open e e emtli Vl:\ll deze samenkomsten. waarin con-

tacten !tonden worden gelegd, die in 
do toekornat wellicht van nut kon
den zijn. Hij hoopte, dat de discus
sios prettig zouden verlopen, hoopte, 
dat do studenten een goede indruk 
van Brabant mee naat• huis zouden 
nemen en zeide tenslotte, dat Ncdel·
land zich zal blij\len herinneren door 
het bloed van Canadezen te zijn he
vrijd. 

DE MAI.UA-HOEVE van Bouvignc 
te Breda herbergt op het ogenblik 

- en dat zal vijf weken duren -
een internationaal gezelschap studen
ten, dat uit vele landen der wereld 
in Nederland is· bijeengekomen. Uit
gaande van de International Student 
Service wordt daar momenteel een 
zogenaamd Canadian Seminar georga
xmeerd, waaraan studenten deelne
mrm uit Canada, Duitsland, Neder
land, Indonesië (hleronder zijn ook 
tei.le Republikeinen), Suriname, de 
Ntc~t>rlanase Antillen. Tsjechen, Fin
nen, Scandinaviërs, Belgen, Zwitsers 
F rallsen en Italianen. 

Gisterenmiddag werd dit Seminar 
geopend, waartoe vele autoriteiten 
uit binnen- en buitenland waren bij
eengekomen. 

De burgemeester van Breda be
hoorde o.m. tot de gasten, eveneèns 
de ~ouverneur der KMA, kolonel 
Puffius en de heer Steup namens het 
Benelux-Comité. 

De bijeenkomst stond onder lei
ding van J'rof. Long van de univer
siteit van Toronto, die de studenten 
hartelijk verwelkomde en hen wees 
op hun verantwoordelijkheid in de 
toekomst, wanneer zij eenmaal afge
studeerd zijn. 

Prof. Dr. J . E. de Quay's rede
voering was een hartelijk welkom 

Minister Rutten was door ambts
bezigheden verhinderd, zodat zijn ver· 
tegenwoordiger de beste wensen over
bracht van het departement van On
drwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Alwrcns de Canadese ambassadeur 
het seminat opende, werd nog het 
woord gevoerd door een Nederlands 
en Canadees studem. De ambassadeur 
(ing in op de vcrdiensten van dit 
seminar. dat van belang kan lilijken 
te zijn voor de internationale wc• 
tenschap. Onze wereld verdedigt de 
vrijheid (en dus ook de vrijheid van 
bet woo1·d), wij haten geweld, maar 
zijn niet bang het te gebruiken in
dien dit nodig mocht blijken. Hij 
prees Nederland, dat mannen als 
;Erasmus en Hugo de Groot had voort
gebracht en vcrklaarde daarna bet 
seminm· voor geopend. 

Met bet schenken van de erewijn I 
werd de plechtigheid besloten, waar
na de studenten al spoedig mat el
kaar In gesprekken vcrdiept waren. 



CANADIAN SEMINAR NAAR 
BAARLE-NASSAU 

De buitenlandse studenten, die 
01p het ogenbUk 1n Bouvigne bijeen 
zijn tot het bijwonen van het ca
nadlan Setnl.nar zullen Zaterdag 
a.s. door de gemeente Breda ont
vangen worden. 

Deze ontvangst heeft niet, zoals 
te doen gebruikelijk, plaats In de 
receptiezaal van het stadhuis, doch 
wordt georganiseerd op de Marti
ni-hoeve, welke gelegen is aan de 
grote weg tussen Chaam en Baarle 
Nassau. 

Pl.m. 5 uur zal men per B.B.A.
bus vertrekken; op de hoeve zal 
o.m. een Brabantse koffietafel wor
den aangeboden. 

Aan deze studenten-ontvangst 
zal bovendien worden deelgenomen 
door een deputatie van Belgische 
cadetten. Alles bijeen zullen een 
200-tal studenten aan dit Brabant
se feest deelnemen. 

Het "Dagblad DE STEM" 
van Donderdag , 14- 7-' 49 . 

Duitsers arriveerden op 
Canadian Seminar 

Dezer dagen zijn op Kasteel Bouvig
ne, wa:lr tot 13 Augustus bet Ca.nadlan 
I .S.S. Seminar gebouden wordt, een 
groep van 20 Duitsers gearriveerd, zo
dat <~ich nu een 24-tal Duitse studenten 
op Bouvigne bevinden. 

Volgende week Dinsdag zal een open 
bare discussie worden gehouden over: 
het probleem .,het Duitsland van de 
toekomst.'' -------

Het "Dagblad DE STEM" 
van Vrij dag , 22/-7-'49. 

CANADJAN ISS SEMI~AR 
Naar aanlelding van ons bericht vanl 

de vorige weck over de discussie wel
ke hedenavond ovel' het "probleem 
DUitsland" gehouden zal worden, is 
het gebleken, dat voor deze discussie 
zulk een belangstelling b~staat, d~.t de 
zaal van Bouvigne te klem zou ZIJ~· 

Naa1· wij vcrnamen van de ~e1dmg 
van dit Seminar is de vergadermg al
leen toegankelijk voor de lede~ van 
het Seminar en voor d1egenen, die ~en 
uitnodiging voor deze avond ontvm
gen. 

Het "Dagblad DE STEM" 
van Donderdag, 26/ 7-' 49 . 

Een merkwaardige officiële 
ontvangst 

Een aantal Belgische cad· tten. dat Za· 
terdag alhier aankomt \'OOI' een H:t·l>liJ( 
op de K.III.A., ;al op dlè dag te~elljk een 
oiticH!Ie ontvangst worden bereid met de 
deelneme1·s aan de Canadlan Seminar op 
Bonvigne. Ditmaai zal echter de on~van;:~t 
door he• gemeentebestuur niet ten 3tad
huize geschieden, maar op de boerderij 
van de heer Pcters te Chaam woar in 
een landelijke Brabant~e omgeving een 
Brabantse kortietafel zal worJen IIHn&C
boden aan de ongeveer 200 go~;tcn. 

"De Bredasche Courant" 

SE;\llNAR.-DEELNEl\IERS B<EZOCH· 
TEN ROTTERDA."\1, 

Het mternationale gezei.schap stu
denten, deelnemers aan de onder Ca
nadese lelding georganiseerde seminar 
op "Bouvigne" bezocht gisteren Ro~ I terdam''. Er werd een tocht door de 
haven gemaakt en er was een ont
vangst ten stadhulze, waar burgernees
ter Oud hen toesprak. Aanwezig waren 
daarbiJ de ambassad eur van Canada, 
de heer P . Dupuy en prof. Marcus 
Long van de universiteit te Toronto, 
lelder van de zomeracademle, die ook 
de rede van de bw·gemeester beant
WOOl'dde. In de n amiddag werd een 

van D d d 1''/? 1 49oowek gebracht aan het museum On er ag, "1 - Boymans. 

Het"Dagblad DE STEM" 
van Woensdag, 20/7-' 49 

2nd. Canadian iss 
Seminar 

EEN DAG in do week brengeu de 
doelnemers van he t Canadlan Sa

lninar op kastéel Bouvigne uit hun 
studies om een excursie te maken. 

Gingen zij de vorige week Woens
dag naa.r Rotterdam, gisteron was Am· 
sterdam het doeL 

Om half acht 's morgens word er 
, gestart. De bussen namen de wog 

over Den Bosch, waar de studenten 
de St. Jan bezichtigden. 

Bijna zou dit nog mislukt UJn door 
een boze suppoost, die blijkbanr meen
de met souvenierjagers te ioen te 
hebben, doch genoegen nam met be t 
gezelschap, toen bleek dat er s lechts 
sprake was van een groep zeer ge
interesseerde studenten. 

l:iierna gi.J1g het naar Amsterdam, 
waru- mên na een rondvaart het RfJks· 
museum, waar op het ogenblik de 

1 expositie over de Middeleeuwse kunst 
wordt gehouden, ~rd bezocht. 

Slechts moeizaam konden de bui· 
tenlanders van de. Nachtwacht schei
den om naar Leidên te gaan, waar In 
het Civitas-huls "Px:ytl!rteum" de 
lunchpakketten we1·don geconsumeetd. 

Niet lang kon Lelden bezichtigd 
worden, want in volle vaart word 
naar Seheveninfen ge1·eden, waar de 
studenten in he Kurhaus het concert 
bijwoonden van het Residentieorkest 
onder leiding van Willem van Otter-
loo, waarbij de bekende Spaanse zan-
geres Matia de Los Angelos Morales 
als soU!te optrad. 

Om kwart over twaal1 bereikten de 
&tudenten vermoeid, doch zeer vol
daan Bouvigne, waar zij door de da· 
mes Catechisten ontvangen werden 
met glazen limonade en besmeerdê be
&chUiten. 

Eergisteravottd speelde een Cllna- ' 
dees el.ttal tegen een voetbalclub, aa
Jllengesteld Uit Bredase spelera e:t 
Slaagde er in met 2-1 de overwinning 
te behalen. 

Vanavond zal het Delftse Toneelge
zelschap, dat ook reeds op de Volen
dam voor de daarop aanwezige stu
denten Uitvoeringen gaf, optreden met 
enige eenacters. 

•Voor Vrijdagml4dag staat er eon 
rondetafeldiscussie door de professo
ren over het Europees Federalisme op 
het programma, terwiJl vo18ende wee)c 
Maandag professor Brugmans Uit 
Utrecht over het Fedel!allsme een Ie· 

1 l!ing zal houden. 

Canadian Seminar 
Het Internationaal zomer-colle~e V<'n 

het Canadlan Seminar op .,Bouvigne" te 
Breda verloopt naar wens en de ver
schillende voordrachten worden steeds 
met grote belangstel!ing gevolgd. Na de 
middag vormen zich dan bepaalde groe
pen. teneinde de behandelde onderwerpen 
n<'der te overwegen en onderling met el
kaar te bespreken. 

Op 3 Augustus a.s. wacht de deelnemers 
een tocht naa r Zeeland met het contact
vaartuig .. Van der Steng". Het weekend 
wordt door het overgrote de~ \'an de stu
denten doorgebracht in België; einde v.:>l
gendc week is men voornemens het in 

, Duitsland door te brengen. Nog twee volle 
weken en bet seminar behoort weer tot 
het verleden. Vrijdag 12 Augustus a.~. zal 
het collee:e 's middags drie uu r plechlig 
worden gesloten, waartoe verscl'!Hiende 
autoriteiten zijn u itgenodigd. Daags na
dien heeft dan het vcrtrel< plaats. 

"De Breadsche Courant" 
van Vr i jdag, 29/7-'49 

w.-

Het "Dagblad DE STEM" 
van Donderdag , 28 J uli 1949 . 

w.-
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Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d al[teken in g, nummer 
en af d e 11 n g nauwl'<eu rig te vermelden 

I JO Sr=P 1948 

'Ir 6' sy 
Met verwijzing laatstelijk nadr miJH sohr:Ljx.e.IL.v_an 6 Au-

gustus 1.1. Directie Juridische- en Administratieve Zaken Nr. 
86435-7110 a.s. nopens Jn._ternational Studente Service, heb ik 
de eèr U hierbij afschrift te doen t.oekor'len van een mij door 
de Tijdelijk Zaakgelastigde te Ne\'i Delhi ontvangen persberfcht, 
volgens hetwelk de "South East J\sia Council'', consisting of re
presentatives of the National Com ,ittees of the International 
Students Service from India, Pakistan, Burma, Indonesia and 
Viet-Nam, op 23 Juli 1948 te Delhi bijeenkwam ter saoenstelling 
van een begroting 1948-49, voor stP.unverlening aar1 Zuid{1ost 
Aziatische landen . Indonesië zou hierbij Rupees 372 ,000 ontvan
gen uoor: "Scholarship, hostels and libraries". 

DE MirUSTER V Al\ BUITl.;NLANDSE ZAKEN, 
Voor deze, 

De Chef der Directie , 

het Ninisterie va11 Alger.1ene Zaken, 
iureau C. V.D ., 
's-GI~AV.t.!.NllAGE. 

@ 7600- 'H 



R IEF BUDGE!fS PUR S. j3. ASIA.N COUNTRIES. 

The South- Bast A.sia .Cöunoil, consis ting of reprc~ent~tives of the 
. tional Cömnüt-tees of tbc Jntcmationnl Stuaents. Sarvice f'rom lnG.ia, 
Pc.kistan, l3l.12"l:l:la , L"1QOnesia ahd v· et- f.am met in " ew .Delhi: y ef?t:eràay 
mo:.er t ne chninntmship of Dr. fl . S . Aderslliàl , ASsistant General Secre
t~, InteJ.:national. Students Service, Gónc.wa. 

ThG Council axew up ralief budgets :for the com1.trtes of South- · 
~st Asia for the year 194~49 . 

l11 "oneaia : Ths . 372 , 000 !for scholaramp, hostels nnd. l ibratries . 
India: Rs. 300 , 000 for rofitcrec . ~tuaent oentres in Delhi ; ~mbay 

ûal cutta, fcr restoring tbe Jomia Library anà far student residenoi~a 
o.nd can·t;eens. · , · -

Bili.~ma..; ' l"ls. ' 150,QOO _!?or J.:i bro.,:l;'i.Çls ana ècienti1::tc equipment . 
Viet-1fr-uru 'HS. 100 , óOti fo:r· 1. brltries ~d medicinas ... 
Pskistan: (.6 • • 95 , 00(}' fo1.• hostel s ti!fd. sohola:rs}_iips . 
Si o e .1:1$ . 50 , 000 fo.r equipi g student oontres . 
àl ya; lli; ,. 39 ,1)00 fOl; l.'efUgee :;:tudent relief wor k . 

'l:hc Council ~P)?ealeà to 1iha Int:-ernutiQnal 'Students Service !or help 
:tor its buèlget . 

Tlio Co'Ullcil also dccidsd t o initiate a sohemo of invit;ing atudents 
f;r;on othi.U! South A.-3it:m countries to --.<:JtU.!iY :in India. un.Oer a roheme Of 
tree acho1arsb1pa. 
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MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

6 lmgustus - 19 .. 4C . 'S-GRAVENHAGE, de 

JG:IXJ::oo<rG Dire ctie Juridische en 
.No drai :li'str~tieve ~aken·. 

. _ 1~0 . 8o435- 7110 GS . 
Men wordt venoc.ht biJ d~ a.anhalln& van 
de:.e brlaf daz:tekenin&, nummer 

en af d e I i n c nauwkeurit te vermelden 

.;. 

Atla.1948 

GEiiEII: . 

1:et v,erv-n.l,Zlng laatstelijk naar U".1 schri.iven van 

21 Juli .il. , No . 41168, Geheim , nopens de International 

Students ~ervice, hab i:c de ear U hierbi.i afscLrift te 

doen toekonen van een nader .scpri.iven van fie Tijdelijk 

Zaakgelastigde te Rangoon , d .d . 21 Juli jl. I~ 1594/163 
1.1et bijlage . Ik I:lO e ar U\·l, aj-~.nda cl t op vestigen , dat 

de verl:laring van de He ar L.. 3 . Ad i se shia , doet v.ca.r-en , 
of er :.ier geen cammuni st.i s che ralaties om de ' ... oek 
korten ki.iken. 

DE Ilii.ISTER VA;T DUITEITIANDSE ZAKEN , 
voor deze, 

Het Hoofd der Dir ect i e , 

Aan de Centrale Vailir;h idsdienst . 
(I.Ji üsterie v·u1 ,U§:;emene ::aken) 
Javastraat 68·, 
' s-Gravenha~e. 



.I 

• 

.. 
/ 

'·' 

• L L l\ 

21 Juli t94S. 

c. enmnH l . • • Conior:'ontio 

tlt v Mdjdnt; ns r .oorlifgoennc bcr ... cht.novin ovnr dit c.mûeruorp, 
la t t · jk Js1 bdu:t ~-1 199/1:3 .~ 'iT.ul 2t Juni ~ .1. 1 l.<Jb il: . eer UY.a 
Cxo ll ti hiorbiJ tusohr:trt t o n uwordolî vu.n oen verl:.ln:in v.;n o 
ban van te huo1• • • MlaeGhies• Ot3neral o;;ecX'ot.ru•y oi' 'I~>t.~n\ ti<>no.l 
.,tuclclllttl orvi ~o. 

ono v rkl~rinth welk op 17 o ... ar .on aijn \.\it oven; 'llt 'r'4 tot 
dt,ov r uit luit :1 1'n et da lt van 18 Juli r,an otrortcn • 

ontV!'m t ork MO'\ v n 
.11. n olotto u i voor d oo er 

wer eaU tie ' brief van 21 Juni j . l . 
l..e.ncl:imtotcn, o •• <J!J .. um hob n ûe lumw • ~ de 

Cor arc~t1o lodon in Bir tl.! 't,!.J raij w rdcn i aloid • 

Jo . 64225/139, ta.\arin 
tUfJia~oi van l . • • 

Do tijdolijK 2G 

~~ / 
( • H. du 11ocfj ) 

(4) ~ijn r ~ llenti 
de f oro r . .H. Baron vm Bo t.zclner van Oo torhout.., 

tJ.nistor van :BuitwnlAnd.oo Zar..en, 
.!..e_Grav nh fl" s 

-: .c. 

S · ,on 

(3) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 



"Tb Burmn" 18 July 1948 . .... -· 

I •• • ~m B A 

'J.'IG toll~g atatomcmt, eisnoa by • • • dieeebinh, Aeotstaut 
etB%7 ot lnte U tud :ta crv.lce, ie " 1D oOD, 

--oooOooc--
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( • • d OCW} 
t erhout 
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10tb June 19.0. 

.. "' 

l'he J'oreign Office preoont• its cC~:~plil':lcnto to tho 

Ro~tl JJ•thorlanda Legation nn4 hue tho honour to reter to 

the 'l'wenty-3econd Anm.lill Conte •mee ot tho Intcmnatinml 

Stwtant Servlce. Ou.l.ng to ditl'icult truvel c:u~Mltione and 

othor untorseen circ\1 mno • 1 tb Govern ent of tha Unlon 

ot Durm !ulve to:.md i t noo o I'Y to w1 hdrov their invi taU on 

to hold the Co ferenee in oon thi ycar. Consoqt.t ntly. 

the rrangom nts proviouoly or iewi.rlg v1 a to !WJ! 

tidt dele 'tee to the Conf .,. co blvo been C!lllcelld nd ri.caa 

Will nat 'tlow • e isG"..a d to dolesatea xoopt in .eca wbore otbcr 

w.lid r sone nre :lven tor vialting u 

tbe Foreign Ottlçe nvnil• it alt ot th1a op ortunlty 

of rezumins to t.h11 Royal Nothorlande Lor:.atio!1 the aotmr:anoe ot 

ita high o~nsidorution. 

'nlo yal 'etharlG.nda Lcgationt 



~MINISTERIE VAN 
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'S-GRAVENHAGE, de 23 Juli 1948 

~ DIRECTIE POLITIEKE ZAKEN/D. A.z. 

No.74733- 6155 G.S. Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de 11 n g nauwkeurig te vermelden 

GEHEL\i. 

__ ___, 

ti- ' 
\ 2 5 JUU \948 - ,lfl g ]$'" 

Ten vervolge op mijn brief d. d. 15 Juni jl. 
~8 Directie Juridische- en Administratieve Zaken No . 

~1\ -74973-6181~ G.s., betreffende de International 
ötudent clervice, heb ik de eer U hiernevens te 

-.- doen toekomen een schrijven van de Ti jdelijk Zaak
gelastigde te Rangoon d.d. 21 Juni jl., No . ML-
1399/138, over dezelfde aangelegenheid. 

Kortheidshalve moge naar de inhoud daarvan 
worden verwezen. -

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor de Mini ster, 

de Chef der Directie, 

Het Ministerie van Algemene Zaken, 
A:fdeling C. V.D., 
'S-GRAVENHAGE. -

@ 7600. '48 



B. 41168 

VI. RD . 

21 Juli 8. 

74973-6181a G.S. Geheilr.. 
15' Juli 1948. 

GEHEI !I 

I.s.s.-Conferentie te Rangoon~ 

In antwoord op het gestelde in Uw nevanve~eld 
schrijven heb ik de eer Uue Excellentie te berichten, 
dat van enige cammunisti3che infiltratie van het Neder
lands Comité van de Internationa~ Student service 
(I.s.s.) niets is gebleken. 

Gezien de samenstelling van het Nederlands Co.oitá 
van de I.s.s. rnoet een dergelijke infiltratie ook zeel" 
onwaarschijnlijk norden geacht. 

Te U~er informatie moge ik Uwe Excellentie nog 
odedelen, dat de I.s.s., die in 1926 uord opgo?icht: 

s1.s een bundeling van de internationale saoenuerki g op 
universitair gebied, geen leden ltent, doch uel zogenaaL
de "friendsn, contribuörende belangstellenden. 

De U.s .R. genoe d op blz. a
1 

)e alinea v~n het 
schrijven van Ae Tijdelijk Zaakgè astigde te RËngoon2 d . d. 11 Juni, nr . L. 1337/i28, is de or nnisatie tr or~d 
Studen·~ Belief", gedurende de laatste .e:reldoorlog opge
richt door .de 1.s.s., Pax Ro ana (de internationale or
ganisatie voor Rooms Katholielte studenten} en de World 1 s 
St~dent Christian FGderation(de internationale organisa
tie voor Christelijke studenten}, o het relie.t'v!erlt van 
deze organisaties te coördinêren. 

Ik Eoge Uwe Excellentie verzoeken doo~ Uue bemidde
ling in kennis te t70rden gesteld r et do n.ar:en de!' Ueder-
1andse deelnemers aan dè conferentie te Rangoon, al~ede 
et hot ter ~onferentie behandelde. 

ImT HOOFD VAlt DE C rTP..AU:: 
VEILIGHEIDSDI i ST, 
nar;::ens doz e : 

Zijne EXcellentie de 
van Buitenlandse Z~en 
te 
DEN 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 15 Juli1 ·JUU g... 48. 
Directie Juridische- en Administrati·~~RAZ'~tGE, de ·· ----L9- . 

• 

• 

Aan 

~~ 1/!ll>tP 
No. '/497J-618laG. S. Men wordt venochc bij. de aanhal~n& van 

deze brief dactekeninc. nummer 
en ar d e I J n' n-auw keurit te vermelden 

GBHEII-1. 

Ik meen goed te doen U hierbij te Ul.,rer vertrouwelijke 
kennisneming afschrift te doen toekomen van een missive van 
de Tijdelijk Zaakgelastigde te Rangoon d.d. 11 Juni M.L. 
1337/128 • 

Gaarne zal ik vernemen of U iets bekend is omtrent de 
door de Heer de Roos gesignaleerde infiltratie van de I.S. S. 
Voor zover mij bekend doet deze zich hier te lande niet voor. 
Wellicht ID u U aan een der bestuursleden daaromtrent vertrou
lijk inlichtingen kunnen vragen . 

DE MINISTER VAN BUI'f~NLANDS~ ZAKEN, 
Voor deze, 

De Secretaris- Generaal , 

het t-1inisterie van Algemene Zaken, 
Afd. c.v.o., 
's-GRAV~NHAGE. 

@ 7290. '48 
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