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In OD 1087 staat het volgende: r'
/ 

Op 20 en 2� October 1951 zal een studie-conferentie 
worden gehouden over Rusland in samenwerking met het 
Rusland-Instituut van de gemeente-universiteit te 
Amsterdam. 

} cursusleider is: pivof. Dr. C.A. MENNICKE. /. 1 Dr. J. de GRAAP spreekt over: Geestelijke stromingen_f« 
in "'et Oude en Nieuwe Rusland. ..-v ·

A. de JONGE spreekt over: De econ!!mische organisatie
in. Sowjet-Rusland en haar gevolgei.. .,.o_ � landbouw en in
dustrie. 

Drs. T. EEGAN: De Jeugd in Sowjet-RUsland. - Z..:.. y')) 
Drs. K. van het REVE: Culturele politiële van a.e . ?DSowjet-Unie. -- ._ � -
Tegen dit gezelschap zijn nogal wat bezwaren naar 

voren te brengen. 

OVli II, 20.2.52 
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VERBilIDING 20 
Betreft 
Ref.no. 

Int.School voor Wijsbegeerte. 
120978 dd. 17-12-51. 

Rubr.: Ver-t;rouwelijk 
Dat. 11-2-52 
No. 68/715-'52 I.D. 

/ l..,o 
In antwoord op brief dd. 17-12-51, no. 120978, 

wordt het volgende bericht. 
Met het door U genoemde ''Oul tuurcentrum" wordt 

zeer vermoedelijk bedoeld de in 1947 opgerichte 
�!"Amersfoortse G-emeenscha_J> 11

• Deze gemeenschap beoogt
.,....--- - een bindend element te zijn in de grote verscheiden-

j _.,,.,.- heid van politieke en religieuse groeperingen in de 
� 1 • gemeente Amersfoort. De Amersfoortse Gemeenschap "te:J_

/ wil zich als centrum zien van het culturele leven in 
de gemeente Amersfoort. 

Voorzitter is de Burgemeester van Amersfoort, 
H. Molendijk; penningmeester is Drs. P.J.M. Bindels
(KVP), directeur ener Hotel-:-Mij.; secretaris is 

M. Korthals Altes (VVD) directeur der Phoenix-bier
brouwerij te Amersfoort. Als directeur van de A.G. 
treedt op A.J. Jansen, vermoedelijk lid P.v.d.A. 
Genoemde bestuursleden staan gunstig bekend. 

Van enige coIDL'.lunistische invloed kan niet gespro
ken worden, althans tot op heden zijn geen symptoEen 
waargenomen, die daarop zouden kunnen wijzen. 

Voor zover dezerzijds bekend�is tot op heden geen 
enkele communistische vereniging lid van de A.G. 

De Internationale school voor Wijsbegeerte, die 
gevestigd is in de gemeente Leusden, wordt dezerzijds 
gezien als een zuiver wetenschappelijke instelling, 
waa.rbij - zoals gebleken is aan hen, die daar cursussen 
hebben gevolgd - geen enkele politieke groepering de 
kans krijgt zijn beginselen naar voren te brengen. 
Prof. llîennicke, over wie dezerzijds meerdere inlich
tingen zijn verstrekt, is naar bekend geworden is, 
steeds paraat om, als de discussies zich op 9olitiek 
terrein gaan begeven� j� te grijpen. 

Voor.,t'shands diérff"''1>e �ffieet� worden betwijfeld of 
er van communistische inv oed sprake is. 

EINDE 

----

12 FEB 1952 
.,.._. 
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Aan: de Heer 

t�eermalen ber1::ikten mij de laatste tijd geruchten 
omtrent communisti�che invloed op de gang van zaken bij de 
Inter�tionale School voor Wijsbeg€.erte. Tevens wordt in 
dit verband genoemd een onlang� te .Amersfoort opgericht 
Cultuurcentrum v�or het illaatechappelijk leven. 

Teneind� Lovcnbedoelde info .... ·maties naar waarde 
te kunnen bcoordel�n, moge ik U v�rzo,;:ken mij uitvoerig 
ov�r dit Cultuurcentrum en de daaraan leidinggevende per
sonen te dot:ll inlichten. Voorts stel ik het op prijs Uw 
oorde0l te vernemen over de School voor i'lijsbegeerte. 

HET HOOFD V f:u,1 DL, DIENST 
� � namens deze:

Commisearis van 0emeentepolitie, 
te 

� , � {;blendc:w:i 

A i: R R S ]' 0 0 R T 
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Betr.: curl'UURCE:NTRUI.1 VOOR ffi!..'T M.AATSCH.APPELIJK
TE .AMERSFOORT, e.a. 
----------------------------------------�----

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen: 

In .Amersfoort is opgericht een cultuurcentrum voor
het �atschappelijk leven. Het lijkt aanbevelenswaardig dit na 

� te gaan in zijn contacten. De oprichter is de bijna als een 
AJ... kluizenaar levende Dr. REIMAN (Prins Frederiklaan 5 te .Amersfoort),
ó'j(wellce heer REI11AN, naar gemeend wordt, tevens president-curator 

is van de Internationale School voor 'lijsbegeerte, die zich i.mmer
in een groeë belangstelling van communisten en salon-marxisten 
heeft mogen verheugen. 

� v Van de heer REIWiAN is momenteel niet veel bekend 
pY;.J� Jiover zijn contacten, behalve omgang met Jr. Piet �CIDrJ:1. Wel is 

� bekend, dat RED.1/IN tijdens de bezetting geregeld contact had 
met de Waarheidsgroepering in de provincie Utrecht, en dat per
soonlijke gesprekken de indruk hebben gegeven, dat hij zeer wel 

J een�communist zou kunnen zijn. Het kan ech ter even goed, dat 
,.f hij slechts strikt onafhankelijk is in zijn denkWijze. en uit 
J' reactie op de algemene teneur van ons volk neiging vertoont het

communisme "goed te praten°. 
Hoewel de andere bestuursleden van deze stichting

informant niet als cororaunist bekend zijn (een mevrouw van der 
LINDEN, phil. candidaat te .Amsterdam, en een ex-dominé 
Dr. HAENTJES uit Baarn), heeft toch de manier, waarop over dit 
cultureel centrum gepraat werd in kringen van salon-communisten
en artisten, de indruk gegeven, dat hier .misschien sprake kan 
zijn van een zeer bemantelde organisatie; hetzij van de C.P.N.
richting, hetzij van de onafhankelijke (ethische) marxisten • 
Vrije Kathederkringen tonen bijv. grote belangstelling voor dit
centrum. 

/ 
Een ander centrum, waar in de organisatie wat mis 

6
v- Jschijnt te zijn, is het Internationaal Wetenschappelijk Film
fr""' centrum, dat zojuist is opgericht. Maar aangezien inmiddels de

0 1 informant ter kennis gekomen feiten ook in de pers zijn ver
schenen,-althans op het moment, waarop dit rapport opgesteld 
werd, zouden verschijnen in een hoofdartikel in de Volkskrant,
neemt informant aan, dat deze gegevens al wel tot Den Haag 

� JU l zijn doorgedrongen. Hij adviseert de Volkskrant en van 28 Sept., 

/' / 29 Sept. en 10 October 1951 na te slaan. 
�h Nog een Kunstinstituut, dat de aandacht schijnt 

X. 1 te vragen, is het Instituut voor Kunstnijverhe.i:dsonderwij s te 
Amsterdam. In anti-communistische artistieke kringen wordt veel 
geroddeld over de al te openlijke communistische sympathieën, die
er bij het leraarscorps zouden heersen; met name bij de leiding 
en het bestuur. 

KB, 17 October 1951. 1,I
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-J Activiteit in School 

tl' voor Wijsbegeerte 
Aan het orgaan van de Inter• 

nationale School voor Wijsbegeer• 
te aan 'de Dodeweg te Amersfoort 
ontlenen wij, dat de zomercursus· 
sen een goed verli>op hebben ge
had. Het bezoek was over het al· 
gemeen zeer bevredigend, ten dele 
zelfs uitstekend. 

l\fet deze ervaringen als bemoe
digende factor is ook voor het 
winterseizoen een aantrekkelijk 
programma. samengesteld, dat 

· zich uiteraard geheel beweegt op 
het gebied v,m de levens· en we· 
reldbeschouwing. 

Aandacht trekt de studie-confe
rentie over Rusland. Deze confe
rentie wordt op 20 en 21 October 
gehouden in samenwerking met 
het Rusland-instituut van de ge
meentelijke universiteit van Am
sterdam. Cursusleider is prof. dr. 
C. A. Mennieke. Dr. J. de Graaf 
spreekt over "Geestelijke stromin
gen in het oude en het nieuwe 
Rusland". Over de economische 
organisatie in Sowjet-Rusland en 

haar gevolgen voor landbouw en 
industrie voert de heer A. de Jon
ge het woord. Drs T. Eekman be
handelt het onderwerp: ,,De jeugd 
in Sowjet-Rusland: opvoeding, on
derwijs, jeugdbeweging." De cul· 
turele politiek der Sowjet-Unie 
wordt ten slotte belicht door drs. 
K. van het Reve. 1 • 

Over "de wezenlijk/ betekenis 
van het gezin" wordt onder het 
motto "pe10soonlijkheids-psycholo
giei" op 27 en 28 October een con
ferentie gehouden. Mevr. M. H. 
Hofstede Crnll-Wijling behandelt 
de rol van de moeder in het gezin, 
dr. C. J. Schuurman die van de 
vader. De gezinsgemeenschap 
wordt besproken door dr. H. J. 
Mispelblom Beyer. Als cursuslei
der treedt pr_of. Mennicke op. 

De Kerstreunie 1951, welke van 
27 tot en met 29 December wordt 
gehouden, staat in het teken van 
het onderwer:p "Hellinistische My
steriediem;ten en het Christus
mysterie". Cursusleider.· is prof. dr. 
G. A. van den Bergh van Eysinp· 
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Onderwerp:

• 

Aziatische t>tudie-conferentie� M! 
,
-·4 

1· /-Z.t A CfJ/ 0 S-CJ .. ,'I
Ve r t �uwe 1 ij k •

Hierbij wordt toegezonden een foto-copie van een verslag van de 
"Aziatische Studie-conferentie", welke op 10 en 11 Maart 1951, 
door de " Internationale School voor \/ij sbege erte" te Amersfoort
werd gehouden. 
Deze conferentie werd o.a. aangekondigd in het weekblad "De Vlam.0 

van 4 Maart 1951.Einde. 



Aziatische studie-c�nferentie 

10 tot il iiëiart 
1951 
. - . 

Prof'.Dr. ·werlie!'· Levi, geboren Dui t:,;i:lr; vcrlir-}t 13b3 t..j jn 

Èip:rf'ker· in. 

HfüIA. 

1..Ë,r µ���áJl i.n· en bui ten het Con,::;res ooposi tiegroE';ien. 
D� .bès�·:}eorg_?,niseer<ie p;:,rtij,. die een grote 1neerderheièl lt� het Cong1·('S
heeft i$ de Gongr-ess-Party. To(th is lli. er een üiscomposition in c1C' 

e;i.·. ff1e11, 11fü�·cline n in dMJong'ress-Party geko•::en. 



• 

-2-

Deze Zf>er goeae orgc1ü;=;otor hE'r.;ft een loeoe v;erl,vLrélf•ling l.fl (;e !,eiP.rin; 
tot st�.nà gebr1:.cht e;1 een P-fficir--nt-schema. voor de uit voerendt:· or,{cncn 
gescht:t.:)en. Na zijn dood een stericF> o�ioosi tie tt-" .3Pt1 0i t , l:!.es: n1. v;_.n 

1. de Hindu Beweging; (o� godsdienstige rPdrnen)
2. de milit.;.1ire kaste; (om E>en m,:crrtsposi tie in ... e ne,afm e'!'l te ver

sterken).
2>. de gro·:,t-inóuf:trieëlen en zt �enlied.en; (or:1 zich in de bPvoorr8cl,t 

]OSities nog oechter te zetelen) 

Deze d1·ie ee1·st geneer.1àe groe;.)en \'orör,:i in hur1 o�,_..osi tie 5f?dra;r'1 c=;.-.or 
dro: bestaande II inacti vit)' a.nó. ine.f,'icinncy n. 1·ichru heeft te�;en E'GD tP. 
grote oppqsi tie gewr...a.rschm,.d. Toch is er r.ïisnoeie-n in Con.grP.ss- ,rrty
kringen, en elk groc=·pj c b:iuvrt ê.Jé.rn ei�en huisje. 

an is er ·oppositie vëin ooli tleke yurtij i:m: nl.: v1:1n 
4. de sociallsten. In Ce�e p�rtij zijn v�le intellectuelPn st1rn

geru!l.deló. Ze zijn ze�r enthousi;:;st. �,,,rE,ker is vt n O'.)r-cir-1,c15t
het nir:J.er e�n succesvolle r.>artij zal �:Ljn. 'l'och hee r t öe

/ s. 

l 

partij hoop voor ö.e toe:,;:omst, nu .. "en bij de lé::i:.•trtP ver}:i.ezi•1çen
15,% van het ui tgebN,chte r ,-ntLi ste1P11e:n heeft �F'<rPJen. ;,:;E'n
hoöp over vijf je.ar de metrderhiüct te hf'r:i)Pn. ·v)or <:.;en ,juLs + p
9artijdieipline is het V"-'rp.l.icht, áë t men 06:1 cü.g v;_ n e:e:·.� , cr'."
'Neek besteed C.ó.!'\- hF.t pi;crtijv·E·rk. Le ort;,_ü.; .. ti::: is PrC;J _;t/)01lvd,
a.a.t op grote toevloed vanuit de méissc wordt ,;c•rei�end. HolLa.s
ontbreken werkelijk goecie leiders net or:;:. nist t lPt, .. lcnt,m T n
groot formiat.

ae commu..11.isten. Een .zeer kleine prrtj_j, h00:,;el de voPcliri6s
bodem " armoede 11 ë...,Dn··ezig is. I:c:-1 vo.i.k b'ë:eft gc:er uci1oef•c 
ëJan dynamische slogrns, indien de or�anist:tie in <'e st.. ;.,t 
rec1e:lijk wel is. 

1 
VGllnaf 194:2 werd mea.egedaan c::.an de ,·ereldoorlog. Gë:ll1.drli be<;,.00t hi.r r-+ Jf', 

'°' omö.at dit .het middel · w-as om eigen vrijheid tP kr-iji_;en. I.lL_ruil v�, t
�en. aàn de 2� van het k&,J)Jtblisme, vreró ae VTi.ihE->id gekr·Ç_;cn.
UOk c,3e communisten SChé;.ó.N.ffi z'.fch Ul. ·oou gesloten .�rent VüOI' de V!'ij-

• heidsoorlo.g . Toch hebben de socic 1 i.sten riieer , "1=- rkl rû: bij het vol'{
5evonden, d,m de coornunisten ..

/ 
De co:nmunisten kendioook interne moeilijt<:}i.eden, o::,,u,t vóócr l:"fM.2 de toe-
star d zo was, dat een deal van do con,.�mnisten wel voor. een vr;Ljheids-

. s·trijd van India voelden, doch dat de moeilljld1eid ,·ran, dat Ruslurnl nor•
• 

1 
niet GE}kozen had. In 1942, toen Duitsland Rusland birmenvi.el en Huolond
c;le z:l ,jd0 van de Geli!li0orden koos, steunden de .Jommunisten, om der vrille
van de vri .iwordin.g van India, en dus bevrijding v1.r1 het l:oloniali!:we crn
westers kapitalisme, de stri,id in een fü4neengesloten front te,·en 2 .J ,,rit-

; ten. Ook nu.sl�nd streed een beiJri.j i in�scorlog. / lHet is nu zo, dat VJor allerlei doeleinden men in J.ndiU. een ''prior>·· ,,,
letter

. 
n nodig hoeft·,

. 
dat wil zet�(,en con document, vmu"rin omschr(:n-:: ·1 ,ta.-::_t 

dat de houder mea.e gestreden h iet't voor de vrijheid vup India. Bi.j ·solli
citatj.es kan deze brie.:f de doorslne; ise•rnn. 

Tijdens de bevrijdingsoorloe kon nen een aanee!10odloten .�eheel v,rnarnemen" 
was de vrijl.1l'lid cenma.ö.l bereikt, ot interne t·wisten braken uit en rezen 

·moeilijldleden bij de c(mstructieve oubouw. Gevole meer ontevredenheid.
The items of �reedom cann't be executed.
i,�bl'êi!@ll!-tionnaire geest uit de bevrijdingsstr.ijd verzwalcte met rasoe
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Îcl�eclen en het gev .1;1.r, dat men bleef steken en in eon chaos zou terr�cht om n was da.n ool� niet denkbeeldig. Op dit cri:tieke rn.ome:nt heeft ::eP.rn, 
tot het volk 1;es:proken en wijst daarbij na,.lr Mao-tse-rl1ung. Do.ar in Ohinu 
ia het volk, na de strijd, aotief aan de opbouw en het herstel V",n net 

l eigen land bezi,. Dat is de eni{;e mogeli,jldleid oPJ. de gerezen 2:oeilijl:-
1 heden te boven te komen. 
fi'!.'r bestaat in India een zel::ere weli�ril'.1-ende genegenheid tegenover ::.11sl·1.;1d 

en het C b.in.a ·van t.1ao. 
Ctvt1 disobedience (Burgcrli .îke ongeh0orzF.1'L.ih•)ic1'7 in geen kv.mstic van 
held�ndaad, neen, het is een nangeboren ai�enschaD. 

de :i;iroblemen bijna vo.n onmenooli.jke a r1,.et ingen. 
- volgens s:prelcer ten onrechte - ontevredenheid.

1. Het hoge geboortecijfer, nl. 16.oóo per d·,g in Ind'iu; wnn-
ne"@2' de voodselsituatie in aan.rnerld.ng vmrdt geno1",·�n, kan 
pBn zich gemakkelijk het hongerprobleem voorstellen.
Het armoedeprobleem: dit is buitengemoon groot en niet
onder woorden te brengen, onbeschrijvelijk eenvoudig. 
Ik heb in DuitDland de D.P.car.rps gezien, doch dit in vere;e
lijldng tot de toestanden bijv. in Bonbay, z.ijn zi,j heiliG•
Een hemalsoreèê verschil. 

3.Het overbevol:j.nesprobleem: een groot deel va.r_ de 'oevoll::.lnG 
wordt door indust:cie en voorul de land bouw one1:?no111en. ::.aar
bij di't; laatste doen ziet J'loeilijkh.eden voor. De toestB-nd is
nl. zo, dat er een redestribution VL'l.n het lJ.!ld hoert ph:1.ts 
ge.had. De landeigefüiren her.l�en dus Q.'Ond rr:oeten afstaan aan 
de boerenbevolking. De landeiJ�naren be:r;oeicn zic11 niet riet 
hêt volle, dat OJ.l hu.:rr- beurt geen verstand hoeft �nm doolnu
tig oobomren van het ls.nd, of vun r1od0rne bemestj.n.c;smet�10den 
zod4t de opbrengst sterk terur; loopt. De landois:·;er.aren 1N11gi1oi

kunnen selecteren, uc boeren niet. 
l,!et o:pvoedingsurobl_e_em: dit is misschien wel hot ,, noil.l 5 kste
:probleem. Scholing, opvoeding tot burgers van eon. vcordordo
democratische staat, van 400 nûllioen mensen, is een zeer 
zware opgave. De Indinsche leiders weten dit heel goed en 

·vooral de socialisten lecgcn zien hierop toe. Er wor·dt offi-
cieel zeer veel voor gedaan en coede vorcleriT1.ç,ce11 wordt�·1 : o

- . maakt, relatief genomen nog veel te gering • 

. U deze hier�.oven aangeduide punten, die grond voor ontevrenen.heid f.''CVO",

hebben een diepere achtergrona:,·en wel: 
. '/let!;,� 

-
' 

1. De wijze, wa<txt'OJ? de to:plGi<ling leiding hce:tt 7cn r,;:;eft;
Deze is bui tenr;evIOon conservatief; zi.; clulden in -..rezen 
.geen socialistj_soî1c politiek of prof.".ressiGvitoit. J;ehru 
vormt hiero:p oen ui tzor:.d.oring, naar hij st.:::i:t c-.llcen. 

2. De die:oe !<'..loof tussen de ruling and educ<tted classes cp,
het volk, Zij v.rillen deze töestc:md beatenrligcn. ..:r be :::ta,.t
-voor hen dun ook een abxsoluut ve.rbod zich te vers·l;:.1,:;.n i,.e t
het volk, of op enice wijze met hen O!î.l[:c..ne te hebben. 
Daarvoor is het ltlc..:Js1verschil te eroot. 
You ·cann•t abolish a tradition. bestaan wetten,. die het volk zekere reci.,.,ten tt 1 J. gee , ZOR s biju.

,, . 
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een ·wet voor da out.-casts, een kieswet voor l'l!Clrne,, en vrouwen, een wet, 
die het k1:1:Tten-sys·te0:rr. .:..fic.chaft. Mt10.r in f'eite h'Jbbon cl0ze nul on generlei 
waarde. 

Bij de verdelingen van bet,rekkingen no0t 15,; toc.iseá.ecld �·,orden aan de 
bevolking· (zi,j die dus niet tot de bevoorrechte lcle.sse behoren) • :Iier• 
aan. word·t viel de hand gehouden, doch daarrn.ec is de lcous c,:i."' . :Iet 1<.:asteri 
systeem bestaat :rog steeds. 1'en aanzien van de ste�'lplic:1t e!": het voor 
recht om [,:ekozen ·te •word.en i:J de toestan!:l aldus: men weet 01· l:cnt 
niet. e�ns de na�en of personen, ,..r..:1..arop j;Joet v1ordct1 .".:ekozen. ten- vult 
zomaar wat in. De vrijheid van de vrouw b9.J1j:X':l.t alleeo in theor'lo. 
De ouèl.e toesta::1den op d.it gebied be:-Jtuan noe: steeds. 

Alle bov.�r":�epocmde vraur_ptukken geven crm vrij pessimist;ische :Ln<lruk 
van Inclia. Zr kan worden ;oze�, dat ';ehru zeer veel dofJt, rr-o.n..r bij 
wordt door partij- en co�&['ese;enoten go .. 'lnrlcrd. Ook trncht 6.e qo:-;ei:·i1·1r: 
hGt een en ar.der te verbeteren. 
India heeft buitenlandse hul}? nodig. Dit 1'.:rn.:1:1 oolc tot tli tit:e h.i,i hot 

• Colombo plan. Or1dat er G0:3P conu.. unistiscl::. ,.,evaur clrci.;t, voelt 1e1° ":Blnig 
voor 'i1Jlterik2.u.11se hulp. De COlm'!!lUüstische 9ro11acarctci. is ocht,or bijzor1dor 
goed. Goedko:i:,e lectuur ( ool'.: vmrcldlectuur) e.tl ..• l!:Lcr }-::c...ri l1S niet t,:;,;en O!>· 
Bovendien ziet men in lB een verteGe.nwoorcligcr VJ".l l1et kapitalisti.:;chc 
koloniale systeem, wat r,Len zeker niet v,.m �usland ziet. DovendieJ1 iB het 
altijd goed, een grote ster}::e buur tot vriend te houden en alles na te 
laten, v,a.t hem zon l:unrien nishagen. 
lrulia is het symbool van de vrijheid voor �eheèl Azië en ö.e politiete 
p:ro1)lemen zullen zich zeli' ,·.rel oplossen, red cri eert men. 

1 
In de cevangenissen zitten 1:1omenteel meer -p.ersouen, do.\' tijdens he·t 

/ Britse bestuur.

• 

Naar aanleiding van de vragen, die werden gesteld hetvolcende; 

1. De Hindu l.nhasabah is een godsdienstige pe..rtij, \K,arvun cl0 ha}:err,:,.at in
I'o.ld.stan ligt; haar bes·taan betekent een groot G(Fmû:P voor de ReCTerine;.
Het i� een agressieve partij, die buiten:3ev10on rea.ctior.nair is (bijna
f�scistisch op·t;reedt) en achter de schermen no.uwcezet �·.rorlct aan ho.ar
eigen doelstellingen.

2. De Derde macht hee:f't volgens sprel\°:er geen kans, ondat, nu het probleu.,1
Korea en Thibet zijn gesteld, India viel moet 1':iezen •• �en tussenweg is
niet mogelijk.

3. Het f'e.i"t;, dn't de socialisten bij de laatste verkiezingen 151h hebben
verworven is een gevaar voor de Oongress-partij. D�nron i.vorden eventue
le nieuwe verkiezingen zo mogelijk o:pgesohort.

4. Een belangrijk deel van de tnterne rn.oeilijk.1."'leden is ook te vrijten o.un
aan natuur:tii:kmrampen. Hiermede heeft India nogal pech. Vruchtbaiu
land gaat verloren of raakt uitge"_Put.

5. Ten aanzien van de voedseldistributie kan v10rd.en r�ezegd, dat deze n:i.et
zo goed is georganiseerd in het land., tlin of meer wel in de .c;rote
steden. De zwarte markt, we.a;i- zeer hoge :prijzen worden betaald, bloeit
gewel.dig.

6. De boeren voelen er niet ve�l vocrr het land te verbeteren door aanwen-
ding van moderne methoden. Het is immers hun"ëigendom" niet. Bovendien
is men slecht · geschoold en de oude landlords hebben hen nimmer geschoo:

7.· De socio.listen zull.en nimmer lcans va:n slagen hebben, zo lang de Oongre1 
party regeert en de beleidsdraden in handen houdt.
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8. �r bestaat een groot verschil in zaken doen i!l India d -m in de ·esters 
landen. Zij huldigen het :principe var.. omüdàellijlc betalen. Dus ;;eon 
levering o:p lange termijn, oî' bete.line in gedeelten, dan v,el credit
verlening. Bij de transactie moet men direot gold zien. ".û.s d:i.t lm�ge 
tij<l duurt, voelt men er niet voor •. Dit la-?am o.a. tot uitine bij net 
overnemen van de fabrieken en bedrijven in India van de �nnüsen. 
Alles werd overgenomen, behalve de. theeondernemingen, ondflt 1v=it to 
lange tijd duur� alvorens met geld in ha�den krijct. 

' 

1 



Aziatische land� 

vrije 

steeds aangee;re-

' ,. t. . 
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-� : . , Itl. 1Jils �LA.TI0N3 BEThDI-: TEE ASIATTC PO:T.ERS i\J-ID TEE '.!.ESTP:RN PO'.',TS:W,
,f�i,v ;\-, · ' THE . .,.,a ll AND THE U3SR •..... + ..... �.. "'..., r: 'r �� 
tt J:/ .. ,..î .' i,; ,r ,,-

(.,. fl �
.:� ·· oe -��Jld·tng va:n .Azi@ tègenover éi•�!� 

• 1 
t 

>e .1:1:r Jianet )�e.n. vtolle van a.cM:;erdocht tegenover de westerse machten, 1Ys'L uit
�Clndertn'g.v',an· 't_e_gènever Rusland. Het koloniale verloden speolt hierbij de

, . lt9ó1'd-r.ol." De .Azi.a,e;t ziet in .:?usland eeen :bnperia.listirrnhe staat. Rusland 
· . ;is 1 �· µe� da.ti. dok· .geen koloniaal verleden, hoewel het wel degelijk ir1:oeria-
·· \$· !�: listi'Séh is. De Br:Ltten.hebben de �{us:Jen butte� Z.O •. Azië t:c'touden, zod,1.t
, '"� ' � ·m�: geen erva-ring. heeft in het Russische j.mp�rio.lisne.
·'; .�; · ·l)�� �\tsBl,aolî� .PrQ:päganda word;!; ,dan ook gri:f' geloofd, in tec'3nstellinr tot
�·�r' �- 1o. �è· .Am.el".ikaahs� • .Boveudien pleegt "ÇJS agres3ie t.o.v. Azi� i11 '<.:orea. r0t is 
�{i. i ::· · '\ui: V,O<!J"!.

...,. Q.ná -{îEA) ID.,t�e mQ.e:llijk óm V.@,ste voet t"è la-i_j�en. 
jf{ \>:�, ,DaaJ'!' · siHïl:�t; têge-n.9ver, dat Rusland van f'eodale staat in korte t:i. ,id w·:ireld
.,_1 :tt 1 ,- macht- �s ger,orden. Dit r-u.ss ische experillllllent is dan ook zoor 11tt1·0.ct ief. 
,0::) · Wo.arom lru,nnen wij ·in India dat niet presteren ? Zij voelen deze ontvrikke
.f�':;,. :ling en het ��sische voorbeeld inspireert hen. 

\ ::?l�-u�-en Aziatische staat kan nu een westerse stac.t vrees aanjagen. Hicrovor
\}8? ":j>est.aat; geen enltele twij1'el, het is een onmiskenbaar feit. Het westen is 
� 1 r· in: we4en bang voor de machten van Azi§. . 

"� :i..' .� ..- • 
: ' .:� 
,' .,·\ 1 Azi6 walst va.n. dictatoJi!iale tendenzen (zoals ze dat uit de koloniale ti.id 
�t,. �. · ken.den) ma� aooepteren het �"{ussische systeem. 
·;. F'", : Heyt. gel d..t zelfs als een soort van vaderlo.ndslie vend gevoel, dnt rien be
;/.,{'

�··�'·. )?aalde- Russische ervaringen overneemt bij de· regeringspcrsoonlij :::·eden 
� �{�.� _ (t�e ruJJng ÇJlass) en dit geeft hen ( the ruling o las s) nog meer een n oort 

�\��)·1 'V'tln iersóonl?,-jke m.o.cht, {denlc aan het verschil in opvoedine). Er is op 
/{l1l. f. deze regel i�n uitzondering, nl. 1:îehru. 
t-7.d: .. , � , . .I' 4.

.;. 
"t � 

.g:.. ,;•,l. 
• • 

,.:,.,,_,, _· )��e SJ.)8eehes tkem;e;:f::gnlrg naad sornethine to eat. Aanzienlijke syr1:pathic 
�.<·' v-o.or Rusland bestaat, omdat het materiEile hulp zendt. Geen sympathio 1·e

. "'-·�t.á.staat er Voór het Russische communisme. Groot ve;c_s_chil RZXB is-er tusnen 
//· .. 0-. dê .!hissischê staat en het Russisclie Co1mnunisme. 7 �en nêe!'irt nietallecor!-�� .. - � - - ·- - - - -
-�� �-. tnunistispb.e maa�regeJ..en en q_rdeningen over. De Ru:.:;sen vun hun �cant hcbhen 

':.f,ii"l,o""-l. 
- - • 

�tri�' dè tijd·om hun e3:aeriment te voltooien. 
�0�:: �ÛS�en màkén eeri'zëer1ru.nnige en goede propaganda onder het volle • .ri!en 
�\ \ 'tpropa.ganda di� inslaat en spreekt. bijv. bijzonder goede goedkope bo'ckcn 

• bp wa�èns<?ha:ppelijk en letter�àig terrein. '.3oek0n die iedereen voor eer,
paar centen kan kopen, en goed uitgevoerd of verzorgd. Lang niet �lti;jd 
russische ·pro:pagandaverhalen, doch veeleer wereldlittero.tuur.
De US tegenpro:paganda bereikt het grote publiek niet. Haar boo1�en zi;i12.
te duur .• bijv. tegen ,én An1erikauns boek kunnen tien :Russen r;e::oc11t ·.:orden 
van minstens dezelfde kwali·tïeit. Amerika probeert het dan ook Lrnrs ·.in
deren weg, bijv. via de radio ''.Ara.erica oalling the people of Ji.sic" e.d. 
Ook. vrordt getrac)lt boeken te laten druk"lren in India. 

groeiende toénadéring tegenov�r Ru.sland door ham· hulp. Husland 
dan ook be�chouwd als grootste Aziatische land• �fschoon In4ia oen 
bu�staat tot liever näet verkiest. India houdt er niet van zijn 

grote "buur" te be.critiseren. De kwestie China is niet te ·wijten aan het 
c�uni�me, maar 1 aan het nationalisme. 

/ ( / .. 
4. ct .. ��.i.;.�
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!n de Veili3heidsrr.1.ad steunt India de rosolut;ie, is er <l.ltJ�o.ns ni�t tescn
Om de syr;r_pathie van ·1usland en Chino. n:Let. to v0rs11a2.en vrerJ(t India. �:vrr-d

haan de O!)lOSJing vem ltct r�orea. vruûgstulc en beijvert :3ich J.,...n he t. .:.tnn-
l dionen van I�ao China in de V:eili13h0id.srao.d. en "oi.j do Tf. �,. •• i:..w.r volgens 
Is pre !:er za.l Rusland nlle� doen, warmeeT hot -3ro.i:; ;;_.,nJromt China bui ten
l deze ir•stituten te houden, ontdat Mao \/Cl eens een Tito kon zi.jn.

(

Roe�·ml India dus officieel bij alle cele("onheden te l:er ·1en. c:eott sym.pa';ie: 
tecenover li"o.o China te staan, is het ei:3n f':.1it, dat India aan c�_,-;cn v-0r-

1dedi0ing werkt. �f0hru is ook in dit 01,,)zicht een reu.:::w.chtigo ro,.Ï:i.'1t. 
Zo r:weten ook haar staD::_)E:11 in J:[epnl, t.n.v •. \.f�an:i.st�1e.n, Eirr::a otc. r,or

� den Gezien, ?,1en v.c3os·t; e :11 Ju;J3ischc oi' C�ünesche f> 1.nv.::tl. ilct is b0lrnnd. 
1 eevmrden, dut 300 nu.les vG..n r�ew-Delhi nieurm Hu--�isc�10 vliocvclde:1 r:orden 

e1.1.11gel0ed (in 'fhibet). D".o.rom wordt, hot Himalc,yt1.eeber.:-_;te in st'l:.t vu.n 
verdedit;L"1G gebr:icht. •ral va.n oov!lrunis·ten zijr: reeds {;earresteerd. 

l Ol:kt India loopt als het ware ve.n China en ;-îuslaud ue �· 

• 
1.1fognaals dit bovenst3.unc:le creei't de onmoGoli ;jkheic1 ·:1.e.n voer clc Dorde :' c.cht 

• 

Bij de discussie wei•d 7ooral teruge;egrc,en op dct:.üls v:in voor:;:J.n1'l.do en 
volgende speech. 
1. De :pol:J:d.cke :positle van de l�oslirns heeft ti;roncJ.rro'.:;·;:;c1ijl: ;,�oer. -11:rschil
2. '?.a.v. de opvoeding I..:c•.'1 noc word on ccze<9_;d, cLtt f;opoot,"d vcr:11J.Jcht0 leer

Yret in te voeren; oot voor ni1del'!Jarc:n scholen en tfr.d.versito.ir onclor
v;i.js. Er bestaat grote bahoeft,e aan -,1etersch.:1.:,:i, en voorc'.l 11:::i.n ·t; �'ch
nisc11 geschoold riersoncel. HoeHel dit d hau •;1ordt ccsubsidüierd
(de technische scholinc;) in tcgeri...stclllne �.1et de andere f�lC'..1.lteiten,
is het bereikte nog tota..i.l ontocrGikcnd.

3. Gprel;:er <leeldè nj_ct het :i.nz:i.c:.it, dut de derél.e ,·:.1.<.:i1t 1 :100r moot wOï.�uen
gezien als ee, cconon1ische i.aacht ,een mot;8lijke concu.rren.<r straks on
de wereldnarkt van US •
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liaar verhoudinaen t.o.v. d�� 

1. A :priori geen historisch verleden/ en voordelen.
Alleen is er het gro te verschil in levensstund �ard. De rn zi5:r on. :ctc
lijlc rijk, ook economisch gezien. India ber;r'ijpt niet, dc:.t U.3 niet
vrat van die rijlmommen ann India Yrll afGtn.ftn.

2" Er is een groirte mate van acn terdocht tee;en het knni t.�.11�110 v �-r cl0 
.Amerika geldt dan ook als het symbool van het ka'!). t,l1 i3: •e. ,.)� t :;;7s i.:,eo:·1 
kan niet door de Aziaten worden sebruikt. 2r is: een ,·r.rote .:11 .. �t, d•tt 

. , indien Junerikaanse hulp or,enlijk iiordt a.anvfütrd, r,en ce.t-:·rori ·'}·1 .:01·,lt 
aan de leiband van het State De:pa.rtruent te !1loeton lonen, net 7.0-<'. .. s d..�·;; 
OP de Philippijnen geschiedt. 

3. Pè aanwezigheid van Ar,ieriJà:.anse troe:r,en on ,•..ziatischcn bo:lo11. Ifüti ··\
·- duldt geen blanke soldaat O}.) .:\.Ziatioche ;grond ... Een kr:ostie L'.,18 7:,n 

rassentheorie. :Bovendien. is de blante soldant het s;111bool vc.::1 ·:,e.Jr,ors 
imperialisme en kolonialisme, zo redonoert nen in Ir1dia e:1 ovorr.l in 
Azi�. 

Bovenlb:staande ö.rie punten werken zeer tegen de �JS. .-IJ'!erik::1 vinû-; .li0 
vooroordelen mis-pluutst. l, :rn.r mem gaat in ,:merika va..., ec- h88l an!i. ro 
basis uit •. ;.\Jllerika denkt r:erl;:elijk dat het goed doet; {).E),..,J·'t i•.':r�ol; .. .;::, 
dat :het kapitalistische stolsel ook: voor ,1.Zj.� goed is, evenzo ·ood �.1::; 

'
het ook voor andere landen is. Deze ,·.ro.arachtige how1

. 
inf, vr,•1 ,I.' cri:::.:i. 

geef't helaas aanleiding tot tal van misun<lerntr�·Hij_ngs. 

� · »VIXurx:nWI!lti::t:R:g.KHet resultaat van cle ·t;otale cri tiek is zoer ster:: t�� '·on o:1s
,;: .� (US) gericht, veel minder bedenl;:ingen besta.an er t-ep;,311 de nusB:l s�:1,1

� bedoelingen. · Deze houdtng is enigszins gei:rijzied na het uitbreken van de I:orou oorloi- •

. 
/

De o.ff'ioHHe Indiasche politiel:: is: daadvr0rkeli,ikc neutralite:i.t di'; :�s
een persoonlijke visie van I'ehru). Hoe dichter ecr..7ior do acti0iJ ir : _

··• buurt van India koruen, <les te sterker wordt er op'Jon:ttio ,;Bv·oorü �;,· · ,-,
-J Mehru. '.Poch is do critick in dit c:evul niet eensr_:oziad en bElst·t,ct; r:r 

.gro·te verscheidenheid: ., 

r 

l. De Cor,-imunisten: staan natuurlijk n.1,n de zijdo 7a.n ,.:,�cl ·,,l�1,' ..:�.i•1c
2. De socialist0n( D .! ) : ku ... >Jnen noc r::ccn teuzf-3 doen, wc.11t

"They shbuld hate a Russian victory 3.n<l dislike :1 USvic tor�r•t
llen werkeli,ik krachtige noll.tiek kan wordc�1 •ovoord, in11.:_·:::m
er een sterke Aziatische macht wordt onf<-�01)nm,d, dns nr;,,
samengaan vo.n India, Pakistan, Burma, Inlo11osi�,

3. De conservatieven: (vooral de zakenlieden 011 co11so:·w.i.ti0ve
liberalen) zij willen aanslui·ting met net ·.te·sten, v�::17e,r·o
economische hulp voor opbouw.

in 
De anti-corrJlllunistiscR� 1fie�terlcer bij het volk ontwil�s:eld dan ::k:bj het 
Congres nu het ontstaan van de Korea-kwestie. 
Belangrijk is ook, dat er ±:m.::dmt:ta: achterdocht besta.at tor,enover U3 
omdat de US Korea, China van 1rs jang en de Phili'p:pi .i:nen s"i�eune11 te �on 
Az'iij� Hoevrel er dus in deze vrije Aziatische landen een bc:pnald cr-ti
.An!:lril::aanse ste.mming heerst, heb ik nergens enige verdedigine;sw0rken 
zien aanleggen tegen de lB gericht, wel -teeen China en USSR, hoo·:,cl 
offiei�el in politiek opzicht het tegendeel wordt gezegd. 
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De keuze lijkt spreker noeal gemal'"Jrellijk, wanneer moet worden :·ekozen 
tussen de ''Landpost policy of Russiatt en de "Dollar-diplomacy of the IBA" 
z.i. liever dollardiplomacy dan sterven. M;1u-1.· in het Oosten hebben der
gelijlce slogans geen ingang. Zi,j blijven aan het imperiul:i.sr110 en het
kolonialisme denken, wanneer wij met dollars komen.

Eèn D.Ir-. :politiek is dus niet mogelijk, ,1,at te dai,lcen i:., rtT·1 de 1Joliti€ik 
van Rusland en China. 

Zijn er mogelijkheden om samen te werken ? 
De strijd van idciologHJn heei't wein:i.g invloed, ze1cer c;een westerse ideelr 
The only possibilil;y is a system of values and believes in i'oreigh policy. 
Het belangstelling we)dcen voor elkaa.rscigen nationale \'JO.arden, veili6-
heid van het eigen land garanderen; dit zijn geen lo:::ise idee§n ma'.lr oen 
realiteit om staande te bli,jven en zichzelf te blijven • 

• 
De Russen zien dit ook in en handelen derhalve OJ) dezelfde vri,jze. 

/
Conclusie moet dan ook zijn, na dit alles, dat in ··:reite é!.o basis voor 

.( samenwerking uitermate smal is, ui ter:nnte snn.l om een overecnlrnmst te 
sluite,n. 

• 

Denk er eens aan, dat ideologieën ao.'1 de omst,:tndi�eden wortlen o.nnsc:po.st, 
bi,j in de Phili:p:r,ijnenkwestie, wat.u-bij de :. c. Kinly poli tiet Yrerd gevoerd 
uitgaande van Cb.ristel:l j ke b0glnselen, vrercl cl.it misbruilct; voor ves bicinr; 
van territoriale ma.ch t.srios · tie en ann.exátie van do Philin1Ji,inon. 
U kent dat beeld wel van dG zal:em11an die op .6onda.g in de ::erk uitrckcnd 
wat hij de vol,..-;;Gpde dag weer doen moet om. op een of andere Y:i jze (rncestal 
niet fair) zijn transactie r;10et· afsluiten. 

Ideologieën zijn geen gids voor het voeren va11 buitenlandse noli t:ï_cl.;:, .. 
The interest. no't the idiology. 
Leest U maar alle biogr.:i.:phi�n van 1:ii.vi.isters van buj_tenln.ndr.:c zo.1�en na 
en U zult deze wae.rheid moeten accepteren • 

In de discussie -rrerd noG even de D.11.kwestie nnfil' voren .gebracht, doch 
spreker ging er niet O!) in. Vervolgens van v,i j:::;gerig gepraat over do -
vn .ize wuo.ro:p Oost en· '\'.'est nel ee'hs tot ellcaar zouden kunnen konen, 
wo.aro:p SJ):ï'.'eker qntwoordde: '1 0o�t,. is oost en '.!est is ,Nest" 

.&' 

Hierna sloot Prof 1:ennicke de conferentie met korte i:,hilosophisch0 sn.:�.cri-
vatting. 
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Van 27 t/m 29 December 1949 werd in de Internationale School 
voor Wijsbegeerte aém de Dodeweg te A:nersfoort een Kerstreliilie gehouden. 
Aanwezig waren ongevetr 100 belangstellenden, voornamelijk ac\ademisch 

{:;\gevormden en studenten van verschillende Faculteiten. 
.e '.::.:fJ Vol5ens mededeling van de leider der school, .l?rof. Dr. C .A.Mennicke,

had geen der vroegere voordrachten zo grote belangstelling gewekt. 
Zowel de ee"tzaal als de eollegezaal waren .net dennetakken en kaarsen 
versierd. Geen poli�ieke spreuken waren -aangebracht • 

•• 

De inleider der Kerstreunie, .Prof. Dr. H.J.Pos, sJrak over het onder-
werp: Karakteristiek der hedendaagse filosofie. 
De eerste twee van de drie voordrachten welke hij hield, waren van 
wetenschappelijk en· wijsgerig karakter. Door het tijdsgebrek was hij 
genoodzaakt slechts enkele punten aan te voeren uit de filosofieen van 
Plato en Kant, wier werken hij van min of meer gelijk karakter achtte, 
en verwaarloosde invloeden van andere filosofen op de vorming van het 
hedendaagse denken. 
Het door Kant absoluut geachte apriorie in de menselijke geest, was 
volgens spreker, een verouderde vorm, welke door hedendaagse opvattingen 
niet aanvaard wordt. Doordat de realiteit niet steeds �n overeenstemming 
kon komen ("zich niet immer kan gieten in de vorm van") de menselijke 
gedachtevoorstelling, is 1en zich bewust geworden van een zekere dialec

tiek. 
Spreker was de 1nening t egedaan, dat het denken en de problemen daarvan 
slechts belan6stelling vonden in die krin�en van de maatschappij, waar 
de zorg om de materiele ver·zorging van het subject geen probleem meer 

is. 
Daarnaar gevraagd door �en der discussianten verklaarde �rof.Pos, dat 
de waarde van Marx' determinisme g�legen was in de aanvoering van 
econ mische gronden. Het zijn niet a�leen de van ouders geërfde eigen
schappen, die het individu bepalen, doch evenzeer het milieu en de op
voeding. 

Anderzijds was spreker van mening, dat niet van alle dingen de causa 
t 



kon worden gezocnt. De mens, zo verklaarde hij, vindt zijn oorsprong 
in zijn ouders; de ouders zelf zijn op dezelfde wijze ontstaan. Het 

is echter absurd een oorzaak te zoeken voor het bestaan van de 
wereld, daar deze het fundament van alle dingen is. Onder vrijheid 
voor de mens verstaat spreker: het volledig kennen van de wetten 
waaraan nij gebonden is, d.i. de zelfkennis, welke leidt tot�
zelfverwezenlijking van de mens. 

In de àrde voordracht, welke op Donderdag 29 December werd 
ver·klaarde Prof. Pos over de toestand van Europa in de naoorlogse 
wereldverhoudingen: 
"We kunnen ons vo0rstellen, dat wij ons bevinden in een dal, met 
aan weerszijden twee hoge bergen. Deze bergen doen niet anders dan 
tegen elkaar grommen.7In ons dal van machteloosheid kunnen wij niet 
beter doen dan hiet mee te grommen in dit koor. Een onafhankelijke 
politiek kan slechts verwezenlijkt worden indien wij ons noch af
hankelijk maken van de ontzaglijke machtsdrang van het Westen, noch 
van de krampachtige reactie daarop uit het Oosten. Spreker was in 
Amerika geweest en was onder de indruk gekomen van de durf, de hel-

·derheid en probleemloosheid der mensen daar. Zij wilden onderzoeken,
wat door anderen reeds was opgegeven. De drang naar vooruitgang
achtte hij zeer groot.
Niettemin was hij van mening, dat het Oosten een hogere vorm van·
samenleving presenteerqe. De betekenis van de Russische Revolutie
bestaat in het bereiken van die hogere vorm, waarin ook weer een
hogere vorm van vrijheid mogelijk is, dan bij ons. Als men vraagt,
wat in werkelijkheid van deze vrijheid terecht gekomen is, moet men
wel een bedrukt antwoord verwachten.(Instemmende opmerkingen uit het
gehoor). Dit verhindert echter niet, dat wij, in onze dalpositie,
niet beter kunren doen, dan van beide kanten slechts het goede zien.
In een nadere uiteenzetting over dit onderwerp, verklaarde Prof. Pos
dat men in de Sovjet Unie heeft ingezien, dat de verzorging YBil een
individu in materieel opzicht alleen onmogelijk doe� in zichzelf kan
zijn. Bij toeneming van het pro�uctie-apparaat gaat·de winst naar
geen andere machten dan de gemeenschap. Daar de geestelijke proble
matiek stoffelijk geconditioneerd is, heeft men in ·de Sovjèt-Unie
de "winst" weggenomen uit de rang der geestelijke waardebepaling.
Dit is nl. hier ·de ellende, waarachter zich de behoudend,nen ver
schuilen. Dit zijn slechts bepaalde groepen.



Een der discussianten, Mevr. Cijfer, verklaarde voor de oorlog in 
Rusland te zijn geweest. Zij had daar in bibliotheken vele mensen 
sesproken en was verbaasd geweest over de ontwikkeling van deze men
sen. "Als men hier", zo zeide zij,"in een bibliotheek iemand ontmoet, 
die bv. Proust gelezen heeft, kijkt men hem nog eens goed aan en 
denkt: dat is niet de eerste de beste. In Rusland hadden echter vele 
mensen Proust gelezen en niet eens, doch meermalen. 
Anderzijds kad zij bv. in de bussen mensen ontmoet, die er zeer uit
gemergeld uitzagen. Er wordt van de burgers daar ontzaglijk veel 
geeist, zo zeide zij.Spreekster had geconstateerd, dat er grote 
vrijheid bestond in de litteratuur. De openbare bibliotheken waren 
zeer rijk voo rzien, ook met buitenlandse schrijvers. 
In zijn antwoord merkte Prof. Pos op, dat hij aanwezig was geweest 
op een bijeenkomst te Amsterdam, kort geleden, wa�ertegenwoordi
ger uit de ·oekraine(vermoedelijk is dit�en van de Russische vredes
delegatie geweest) een lezing gehouden had over het wetenschappelijk 
werk aldaar. Prof. Pos achtte deze mededelingen echter niet te con
troleren door het bestaan van een grote isolatie der Oostelijke lan
den. Hij verklaarde te weten, dat Mevr. Cijfer in Rusland was geweest 
Enige tijd geleden had hij vele pogin6en in het werk gesteld om Rus
sische filosofe�.Li'P een congres te Amsterdam te krijgen. Tmen dit 
niet gelukte, erf:fiverleg had gepleegd met de Russische gezant, had 
deze hem gezegd, dat hij (Prof. Pos) misschien wel naar Rusland.zou 
mogen gaan. Spr. had over deze invitatie nog niet nader gehoord, doch 
was vast van plan de Russische gezant hieraan nog eens te herinneren. 

1\ Een andere discussiant, Mej. Tielrooy(?) verklaarde van een oft andere 
commentatore ( qe naam kon niet worden verstaan), die z·eker niet te
gen het sovjet-systeem .�as, te hebben gehoord, dat de na-oorlogse 
boekerijen van de Sovjet-Unie zeer streng gecensureerlworden. Zelfs 
van de bu.ttenlandse schrijvers zijn alleen die delen verkrijgbaar, 
welke "politiek goed" zijn. Voorts ging zij in op een technische 
vraag. 'at

Hoewel men in het algemeen verwacht had, dat Prof. Pos zich meer op 
politiek terrein zou begeven, is dit niet het geval geweest • .Prof. 
Mennicke verklaarde bij de aanvang van de discussie op de derde dag, 
dat het-debat niet politiek mocht worden, daar men hem "anders op 
zijn plaats zou vinden"(schertsend). 

Betreffende de organisatie kan het volgende worden opgemerkt: 



4. 

Volgens mededeling van Prof. Mennicke bestaat de Vereniging Tot Instand
houding uit bijna 600 leden. 

De V.T.I. geeft een orgaan uit, genaamd:Amersfoortse Stemmen. 
Een exemplaar daarvan g·tat hierbij. 

De correspondentie-adressen der studie-kringen van de V.T.I. ziJn: 
,1 Amsterdamse Kring:Mej. S.Groote, Jac.Obrechtstraat 81, Amsterdam 
\ Haagse Kring :Mej.J.Bontkes, Goudsbloemstraat 52, Den Haag 

"t./1\ Kennemer Kring :Dhr.Losecaat Vermeer, Heemsteedsedreef lffi6, Heemstede 
/ � Utrechtse Kring :Mevr. H.Enschede-Rainer, Juliana Stolberglaan 53,Utr. 

tl Gooise Kring 
, .Arhemse Kring 

e I A' f oortse Kring 
� R'damse Kring 

:Mevr.C.Kool-Lopez Cardozo, Stukkenlaan 5a, Naarden 
;Mevr. A.P.v.d.Heide-Hemsing,Apetld.straat 8,.Arnhem 
:Mr.Dr.M.Tijdeman, Huygenslaan 21, Amersfoort[� 
:Dr. D.van Dijk� Dorpsstraat 8, R'dam-Hi�légersberg 

1 LJ) 4 � 
,-- - .

Als discussianten traden op: 
Dhr. Weinbe-rg, Zaandijkerweg 28, Wormerveer 
Dhr. De Haan, Irislaan 17, Heemstede 

l 
/1 Ds. De Wilde, Herv. Pred., Leek-Gr. 

l�e Lange, onbekend 
/f Berkhout, Esschenlaan 4, Bloemendaal 

/ Ir. Straub 
PllP rl Dhr. Meijer 

.Á Dr. Springer, 
Hr. Enthoven 
Th.Kunke 
Mevr. Heimans 

11 Dr • v. d. Waals 

Leonardistraat 10, Amsterdam 
Stadionweg 60, Amsterdam 

pred. Godlinze 
Stadionkade 120, Amsterdam 
Sarphatistraat 57, Amsterdam 
onbekend 
G.v.d.Veenstraat 81, Amsterdam. 

Deze laatste sprak tevens namens de cursisten zijn dank uit vuor de 
voordracht van Prof. Pos. 

Van de verdere deelnem.ees konden worden genoteerd: 
;\ Dr. Jac.de Rooy, Beetslaan 5, Bmlthoven, bestuurslid der V.T.I. 
/1 Mevr. de·R,oy idem idem 
;1 Dra. A.C. v.Middelveld Viersen, v.Tuyll van Serooskerkenweg 
.) Mevr.v.Klaveren, Hoofdstraat 19, Baarn 
11 Dhr.Goverts, Weimarstraat 243, Den Haag 
/1 Mevr. Goverts, 

t'Mej. Von Essen, 
Idem, Idem. 

Vondelstraat 190, Den Haag 

119,A'dam 

Zij nam deel aan een muzikale uitvoering op Woensdag 28 December 



Noiitie van Wnd. Hoofd CVD 

i-.elatie bi5 Finar,cien ka11 ,ç::een j nlic11t"i nP.'en P-ever 
waaraan houvast zit. 
Heeft l")rof. O. Baklrer !"leer dr-in eens ontmoet, doch 
nimJ11er een peluid vernomen, waaruit zou kunnen blijken 
een ,..e6stes.z:esteldheid in extrc!'le richtinr. 

21-6-48 
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. Als antwoord op Uw schrijven No. 32151, d.d. 16 
APril 194B, wordt bericht, dat de daarin bedoelde Dr. Le 
loy, woont te Bilthoven, Beetslaan 5. 

_ Vermoedelijk is hij �enaamd, Dr. de Roy, �acobus 
Adriaan, geboren te Alphen (N.B.), die in Februari 1947 
hier ter stede is gepromoveerd op het pr oefs chrif t: ''Grond
s lag-en van de belansen der ondernemingen". 

Prof. Dr. o. Bakker, lid Algemene �e�enka.mer� wonende 
Dedelstraat 18 te 's-Gravenhage - zijn promotor - die alle 
voor dit onderzoek gewenste inlichtingen kan verschaffen, 
weigerde zulks met de motivering, dat hem bekend is, dat 
ieder, die tegenwoordig over Rusland praat, een kaart met 
mutatie kÏij de Centrale Veili�heids Dienst krijgt, iets 
wäaraan nij zijn medewerking nietx wenst te geven. 

De naam van Dr. de Roy, �.A., voornoemd, komt in 
de administratie der Politie en die der P.R.A. alhier niet 
voor. 

Verzonden aan •  Hoofd Centrale Veiligheids Dienst, 
1 s-Gravenhage.



ivi�j. ·Hellinga, /
Jongbloed, 1

Werner,
Mevr. Schaap,
Mej. Hissink,
Mej. Lee San San)
Kijlstra ' )
v.d.Berg )
Engberts ' )
Docter v )
M.C. Reuderen,'
Dhr ) 
Mevr. ) Bertram ,1 /

�·) 
�sen,®

5. 

Velserstraat 68, Haarlem
v.Tuyll van Nijenrodelaan(?) 20 of 120, Wassenaar.
Heemraadsingel 324b, Rotterdam.
Verlengde Houtweg 4, Laren N.H.
Wilhelminastraat 56, Haarlem.

Laan v. Meerdervoort 810, Den Haag

Ernrnastraat 14, Amsterdam

Statenweg 156c, Rotterdam

Fortlaan 9a, Bussum.

Mej .• Cijfer, genoe.nd · als discussiante in het ra.J.-i_port, is vo, ,, 11 ;J, J i Jk genaamd:

E.Cijfer, \/ Kenaupark 6, Haarlem.

BIIIe, 29.12.49.
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Amersfoortse Stemmen 
Orgaan van de Internationale Se/wol voor Wijsbegeerte 

Redactie: Prof. Dr C. A. Mennicke. secr.-leider 
dfä school. in opdracht van het curatorium der 
school. Doodenweg B 20. tel. 5020. Amersfoort 

Het doel der stichting is vofgens arlikel 2 der 
statuten: Het vormen van een centrum ter 
verdieping van levens- en weref dl)eschouwing 

30e jaargang nr 3 - December 1949 

Verschijnt 4 X per j,nnr. Abonnementsprijs voor nleL-V.T.1.-lcden per jaar 
r 0.90. inclusief de bijbehorende jaar-uitgave f 2.50 te storten vóór l Junt 
op gironummer 2255 van Van Gorcum & Comp. N.V" Assen. Contributie der 
V.T.l.-leden f 5.- per jaar, te storten op het gironummc; der V.T.I. 124150 

Amersfoort 

UITGAVE: VAN GORCUM•& COMP. N.V" UITGEVERS. ASSEN 
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1 

1:0:;. � vmSLJ.G van de op :h '1SCi8.t;, 23 - 2art 194 ·, door r1e. 
:�a gsct-_l\merioortsc"ie krin6 voor ;ijsbe-':;eerte, .c·ehouden open
bare ver�adering, wel�e werd fehouden in 66� �er zalen van 
Pulc�ri- tudio alhier. 

l 
Je zaal, die plaats biedt aan t 150 personen, was ge

heel gevuld. �nkele personen uoesten zich met een staan
·olaats tevreden stellen.• 

2e omstreeks 2l. .15 uur opende de voorzitter, van wie 
iaen ;egevens beke�a werden, de ver6aderinc, waarnc de spre-

_/ leer: 
. YIJJ) 1 Al Jan BöRGER, ge .10:rei1 te · .otterd.9.iu, 5 Dece"'1ber 1sg0, wo-

tA� i-
" "lnende te 's-rrave.1ln.5e aa;:1 de 'root .ertoeinnelPan 7� elhier,

rr ..-fl'n ·' .,o�· het woord ve1·kreeg. 
1.y JJi Deze sora. over 11 {er e_iistentialisme �1s ijdsverschijn-

sel. 11 

�et Pl1ilos aphisme ':.: n, volgens spreker, in perioden 
• v"orden verdeelê.. -1e mens van 100 jaar geleden lee-Pde en 

dacht heel anders aan de mens van tegenwoordiç. �e redachte 
over de meus van toen ging Lli t van een alce:nene beoo:rèeling. 
:Jeze denkperiode sloot met J;-3-;..;L en DHS0ART3S af. ·)e nieuwe 
philosophisci1e ,sedac11te, he'f°"ëxistentialisrae- sls tijdsve�?
schijnsel, is nog ere;; nie.1.w en derhalve no§' ver ·:ard. __ et 
gaat om het bestaaL van de mens. �e mens is zoekende en 
�earou raoet de�e �edac��e en de opvattin�en �ien aangaande 
noó geordend i.1orden. �ol, ens deze nieux:e philoso1Jfiisc:1e .ce

dachte staat de me.:1s zonder G-oc' en zonder 1)lct1 in het uni
verst.lr.l. Geheel alleen st.: ande is de mens zici1zelf v�rant
woording schuldig van al zijn daden. Voor r1e mens, He Goc 
noer.r� en 1€t ,,ezen Gods bec;rijpt is het ,Goed, doch voor c'e 
mens, die God noemt en het ezen Gods niet begrijpt en tit 
zijn er, volgens spreker, zeer velen, heeft het Feen waarde • 
.1.:adat spreker aan de b.aI1d van ui tspra1:en vsn be _ende pt.iilo-

l
s of ttn een ui teenzettin6 liad gegeven over het r"'zen Gods, gaf 
,lij als zijn meninf, te '(ennen, d2t men in :.usl:i 1d begint 
mens te \?orden. 

• 
Door het ontstaan vPn. 11et ...::x istentialism.e ge looft spre-

.;:er .liet, àat c. e 'esterse c ll ti.lur ten ondergang gedoemd is. 
Vol0e"ls spreker zal v�n . UJ.•ope, de verniem·ring van de \'.'eTeld 
en de cult.,ï,ur Llitgaan. 

j 
:;a deze v 01·dr8cht, die voo1· zeer vele.1 niet te vol{"en 

was, het6een bleet uit de vregen, welke sprei:er Ferden ge
steld, be�on deze de vragenstellers te bee�t�oor{en, waarbij 
hij zeide, dat men het wel nimmer eens zou worden • ..,teeds 
zal er strijd blijven. Ook over hetgeen hij deze avond heeft 
�eze6d, gelooft hij �iet, dat men het met hem eens is. Dat 
ver ,ach·c >iij ook niet. Joor re_;elmatig ,..ü+wisselen v?n r·erl::::rca
ten moeten wij el�aar, aldus spreKer, zo c'icht mof·elij1,: be
naderen. 

-·prekende over _,uslPnd, is ..;pre'.;:er v0n mening, d�t '"ij
Rusland kunnen vergelij,;:en met de tijd, waarin Christus is 
mens t.eworden. vhri:3tus 1ad toen ook ma8.r enire aanhengers, 
doch langzamerhand �wa�en er meer. Lo is het ook rnet �usland. 
Langze.am, mnar zeker zullen de l:"anhangers van :tusland zich 
vermee1·de�en • 

. e omsti·ee_s ::::; • uO 1.mr werd de bijeenkomst gesloten. 
verzonden op 3 April 1948 
aan: c . .. Il. :ï. 
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"' 
nr. Le 'Roy (àe Rooi) 

Hiez'Iilede heb ik de eer U �e vérzoekén mij in kennis·te 
willen doen atell�n met de,personalia, politieke ori�ntering en 

. verdér van. belang �ijnde fWgcvens betreffende Dr. Le Roy; 'zich 
noenende De Rooi" wonende t·e Rotterde.m. 

' 
• 1 

-Genoemde per�oon hield ope n te A'mérsfoort {rohouden �cono-
misèhe studie-çonferentie in de Internationale Schooi voor Wijs
begeerte oen inleiding over"de economische problemen van �e Sov
j�t Unie", waarin hij de Russische politiek o�meeTdere punten 
verdedigde. 

Het Hoofd van de 
CIDTTR.AtE VEILIGHEIDSD'IENST 

Aan. de Heer · ,. w�en� �ez.e:
WAfdc�mmif pat"�s ve.n Poli tie

ROTTERDAM.\ ... 
· ;;

{ 1 --1 fi ·
· 1, r 1 V ""1 

� 

'L. L. van Iaere • 

•,t, 
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• 1 ·--
Jconomisc�e studie-conferentie in de lnternationale 

School voox ·1 jsbegeerte te Amersfoort, i ·e houden van 13 -
14 Eaart 1948. 

,,,, ) SpreKel' NK l'Of .Dr.Ir.GO.JDRIAAil over de . ..:conomische p:r·oble
en van Amer1 a; 

_, I
,·�Frof.Dr.'rL'l'I:iERGEH over de =:conomische problemen 

" 1 
- ':111 �uropa. 

l 
::1r .�3 ROY. lzich noemende ·1e ��aai) over de 1::c ono-

/ lisc ·ie problemen van de Bov jet-Jnie. 
/ /1 Aanwezig: 103 personen, 11:=iaronder: Prof .�r.C • .A.,:..:J,!lITC�::..,. v oo:rzi tter van de Internationale 

I Q.h ool voor , ijs-
�begeerte ; lf� . ( t-.{ 111 ,. Prof. GO.IGRIJI\,.:.--?tof. �-� ..... JOBf se ·I.1�;i,-;Prof. CLAY'

1 :Jr. ;u;. � �. 3. Vi. A -:zomtE.tts_mG e . a. 

/ 

Jijzonderheden: In de lezingen en debatten kwam een gezondeij clemocratisc�e geest tot uitin�. Allee� de heren 
:ie r:,o en Zonnenberg voornoemd maakten hierop 
ee.1 u.itzonueri.qg ..... 1"r vo g een samenva · in�: 

"Prof.:Jr.Ir.Goudriaan: ::iegt nadruk op gezonde geest in 
Amerika. Pleit voor Atlantische Jnie. Betoogt, dat wij tot 
nu toe alle schaakspelen hebben verloren, zodat '1et tijd 
1,orH, 0.at er VeJ'andering '.ror1t. :Je0lt mede, dat de 11opper
vla-;:;:it;heic1 e.1 cultuurloos 11eid 11 van Arneri 1rn een fabeltje is. 
:Jringt er op aan een flinkE>re hou.din · t':lgenover Amerike aan 
te neraen. �u.ropa laat �Pt zich sollen.-� Amerikanen r�spec
tereE!:fvan zich a�bijten. onze economische oolitie% is slap. 
�egt er tenslotte de nadruk op, �at wij volken van �in stam 
zijn. Deelt verder nog vele economische bijzonc"erheden Mede. 

:Je lezi1:1g van Prof .('oudriaan we'�te t;rote ceestèrtû.ft en 
was geka�a�teriseerd door een frisse, vrije democratische

beest. 
\,

J?rof .:;Jr. t:inbergen: Ju.ropa ligt, zov:el strategisch als econo
miscn tussen ae e;rote twee in. Pleit voor �ameneaan met Lme 
rilca. ·Jat hierdoor een f;ro.te afhanke li jirhe id van .Am0rik"' ont
staat is onvermijdelijk. �oen wij hebben maar een weg te vol
gen. Onze cultLtur is ls.ngza"'lerhand door c•e Amerikanen opre 
zo,gen. (Prof .�.ennic"::e !'lad raeds een voortreffelijke inleidint" 
gehouden en daarbij meäegede ... ld, dat Ju.i,opa de ,·,ereld van de 
erfenis is. Jat dit, zo"el voor als nadelen geeft). �)e erfe
nis, zo betoogde Prof. �inbergen, beb,rnn Vii� te verdedigen. 
�ij moeten trachten een economischA or�e in :uropa on te 
bouwen, die su.perieu'l" aan het Oosten en :esten is. :Jat is 
onze l!oofdtaa c. :ierop ging �lij nader in op de ecomische 
maatsc1appijvormen in Jurop3. �ij deelde mede nog steeds lid 
te zijn van ae �artij van èe Arbeid, op grond van het feit, 
d2t het hem als billijk voo1°�omt, dat de gemeenschap invloed 
heeft op het produ.ctieproces. 
Zi j'I, betoog lag ec htar enige malen in de sfeer van rne0 r ree ht
se partijen. Prof. 'inbe.rgen zag niet veel mogelijkheden voor 
een contact met Rusland. 

Dr.Le Roy.z Rotterdam. J:et betoog van T.Jr.Le Roy ademde een 
andere geest, dan dat van de vorige sorakers. De Heer �e 3oy 
trachtte uit een te zetten, dat er in husland toe� vrijheid 
heerst en ook ongelijkheid. [ij gaf een philosophische ver-

-klaring-
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'é.:laring voor het begrip vrijheid, waarbij tenslotte de na
druk viel op de relativiteit van dit beJrip. De Eeer Le Roy 
meende te geloven, dat vrijheid onder een dictatuur ook mo
gelijk is. tij wees verder op de enorme toekomst mogelijkhe
den van de Jov jets. �enslotte zette hij het economische sys
teem van de �j.S.::,.;,. uiteen, waarbij het zwaartepunt van zijn 
betoog viel op de organisa ,ie van het Plan-.3ui·eau ... et gehele 
betoog was gebaseerd op een materialistische wereldbeschou
wing. 'evens werd getracht aan te tonen, dat de Jemocratische 
�taatsvorm niet de eni;e juiste is. �et gaat er mear om of 
het Russische Volk zich onderdrukt voelt. �ij betoogde, dat 
het de plic�t van de �esterse �emocrati!n is om �usland uit 
zijn "neuro�e" te helpen. :::.iaartà.e moeten van .Jesterse zijde 
offers gebrac�t worden. �e ieer Le Roy betoogde verder, dat 
wij niet ��esten verwachten, dat husland zijn ijzeren gor
diJn oJhaalae, alvorens de �esterse Democratiën een eerste 
stap zouàen doen om :;--,:usland u.i t zijn angst situatie te lj.elpen. 

Als eerste re ;licant trad op Prof.Gongrijp, die de _eer Le 
noy fel aanviel. Prof.Gongrijp betoogde, dat er in de Sov
jet-unie millioenen verèru.kt en vervolf:c;d zijn en ·vorden. Dat 
de r;-.::. l.D. daar de werkelijke macht u.itoefent. :Dat er ech
ter de Oeral een enorme wapenindustrie wordt ontwikkeld. :iij 
noeméle het communisme èe vergor'delijking van het intellect. 
3en dodelij�c r;evaar bedreigt ons, ver :laarde Prof .Gongrijp. 
Wij moge . .L dit niet onderschatten, laat staan goed praten. 
;�t alle kracht, die in ons is, moeten wij hiertegenover stel 
ling nemen en ons niet laten leiden door een slappe, irxe�ijle 
houding. Dit betoog oogste grote bijval. 

7ervolgens :�wam de ·:eerc::l.!_�1.�.;:.A.Zonnenberg aan het woord. 
:ij betoogde, dat de Russen nog niet zo kïtaac1 zijn. ,..ij heb
ben bovendien een �oed verstand en zijn op �ereldvrede inge
steld. Iij steló.e vooi, om, zowel met Amerika,alas met .u.s
land contact te houden, tot het bittere einèe. _Iet is onze 
plicht :;:-lusland de h·e.md te reiken. ]Jit is geen Communistisch 
standpunt, maar een vredesstandpunt. 

'erzon�en op c::5 .�aaj:t 1948 
aan: C. V. :a.
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