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Notitie voor A.G.D.
van D.III.h

Betref f endetHans Zschach

Volgrs.

' 9'NQV.!943

ACD/

Mij werd medegeaeeld.dat Hans Zsehach, wonend e te Rotterdam,
Willem Nagellaan 8,(Koord),van origine Oostenrijker(Duitser?)
zeer veel om gaat met Dr .H .Brugmans«- •*• *••• '/*/,•

Met deze-de man van het Europees Pederalisme-reist hij .zeer
veel door-en in diverse Europeese landen,neemt ~deel aan congres»
sen e.d.,een en ander ter "bevordering van de Federalistische
idee.

Mijn "bron nam aan,dat E.Zsohach" ni e t geheel zuiver op de
graat" is wat "betreft zijn politieke visie.

3 November 1948
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democratie van 1960
"J valt in onze jaren. Zij ]

Ze vraagt een sociale
in deze tijd aan het on
democratie is een san
bereehtigden tot 'n ge2

.het ogenblik wordt dez<
. de gehele menselijke vrij

jdiiuMweriung
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Én later ontstaat of f J
runner niet vanzelf.
rsteling,,f die vooral
gelijkeagrenst. Ware
iwerlsjÉg van gelijk-

nUfke welvaart. Op
(Piijkberechtheid en
iid meer dan ooit

tot in haar fundamenten aangetast. De tegen-
stelling der sociale groepen neemt toe en
dreigt in een extreme leider- en massavorming

BOSS.

te eindigen. Nu deze kiem nog betrekkelijk
klein is, kan die ontwikkeling verregaand
geremd worden. — Een van de, wegen daartoe
is, dat het wederzijds begrip van de zich ont-
wikkelende groepen der maatschappij in een
vorm'van doelmatige samenwerking bevorderd
en bevestigd wordt. Zo bestaan er twee groe-
pen, die later of samenwerken, of eikaars te-
genpolen worden: studenten en arbeidersjon-
geren. Deze beide belangrijke delen der maat-
schappij hebben een volkomen eigen vorming,
die hea steeds verder van elkaaar afdrijft, naar-
mate die vorming voortgaat. Zij spreken twee
verschillende talen. De een begrijpt de ander
niet meer. Van die vervreemding komt er
wanbegrip, die weer tot misverstand en haat
dreigt te leiden. De kloof tussen de werkers
met hoofd en hand maakt een werkelijke de-
mocratie tot een onmogelijkheid. Haar te
overbruggen is daarom niets meer en niets
minder dan zijn democratische verantwoorde-
lijkheid begrijpen. En dit direct — want er ,
moet zo vroeg mogelijk mee begonnen worden.
Het bouwen van de brug is lastiger als de
kloof breder ia. Deze neemt met jaren toe. Als
w§ wachten tot wtj afgestudeerd zijn, dan is
de afstand meestal te groot hem nog te over-
winnen. Daarbij komt nog, dat het ontbreken-
de contact door zjjn isolement de' gescheiden
ontwikkeling nog meer gescheiden heeft ge-
maakt.
Er is maar één weg om deze misstand te ver-
beteren en toekomstige sociale ongelukken te
voorkomen: studenten en arbeidersjongeren
van alle richtingen moeten tot samenwerking
komen. De een zal daarbij levenservaring, de
ander vooral wetenschappelijke vorming ont-
vangen, maar beiden een beter inzicht in de
werkelijkheid. — Zulk een samenwerking moet
opgebouwd worden. Van het een komt dan
vanzelf het ander. Het belangrijkste is, dat wij
beginnen. Zulk een begin is het volgende:
— Groepen van studenten aan de verschillende
universiteiten houden lezingen over hun stu-
die — gebied voor jonge arbeiders. Bv. over

TBG en TBC-bestrijding. psychologische on-!
derwerpen van practisch belang; juridische.!
aardrijkskundige, litteraire onderwerpen van
directe waarde, enz. Zulk een lezing of speech
duurt b,v. één. half uur Daarna vragen en i
debat.
Met zulke, heel concrete en begrijpelijke lezin-
gen of voordraéhtenreeksen moet er begonnen
worden. Van daar uit kan dan een uitbreiding
der samenwerking plaats vinden, waarbij
hetzelfde werk door vrouwelijke studenten ze-
ker niet vergeten mag worden.
Op deze wijze leren de beide sociale groepen
elkaar begrijpen, waarderen elkaar meer als
mensen en leggen de basis voor een gezonder
toekomst.
Op grond van voorafgaande experimenten en
besprekingen zijn enkele studenten er toe ge-
komen, deze idee in practgk te brengen. Wil
dit goed gedaan worden, dan moet dit niet
door 4, maar door minstens 30 studenten van
de nederlandse universiteiten opgenomen
worden. Daarom doen wij een dringend beroep
op alle studenten, die zich goed in de uiter-
aard vereiste eenvoudige bewoordingen uit
kunnen drukken — en vooral: op hen, die
hiervoor enige tijd per maand vrij willen ma-
ken. Ook zij, die administratief kunnen hel-
pen.zijn van harte welkom.
Zend daarvoor dan een kaart naar het voor-
lopige administratief centrum:
Mej. A. Steenmeyer, Hobbemakade 98", Am-
sterdam.
De volgende gegevens zijn daarbij van belang:
naam; adres; studiejaar; studierichting; wel-
ke werkzaamheden in bovengenoemd verband;
hoeveel avonden per maand; welke avonden
vooral; enz.
Daarop volgt dan een plaatselijke bijeenkomst
met de inzenders om tot de vorming van een
centrale groep te komen.

Joh. Visser.
W. Klinkenberg-
Chr. Petri.
H. ZsChach.v. .
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In antwoord op uw schr i jven van 13-6-1947» Ho. B.
16'795 , ^ be tref f ende de Studen ten-Arbeiders-Samenwerking (S .A.S .)

T 5̂5'o!Ta*0 ber ich t , dat van het bestaan of het oprichten van de-
ze vereniging hier niets taakend is.

Verzonden aam Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te ' s-Gravenhage.



Inlichtingendienst
hOOPDCOMM183ARI»AT

VAN POLITIE
UTRECHT

1 UITGEBQEKT
UTRECHT, den 1-

GEHEIM.

Bijlagen :

Bericht op schrijven M>....B.*..1..6795j_

van ...13-6-19.4.7....'

Onderwerp.- Studenten AI beide r s Samenwerking (S.A.S.) .

C

In antwoord op Uw bovënaangehaald schrij-
ven kan worden medegedeeld, dat tot op heden
te Utrecht niets bekend is van de S.A.S.

De mogelijkheid bestaat, dat in October
a.s., wanneer de college's beginnen, onder-
ling contact zal worden gezocht. In voorko-
mend geval zal dan nader worden gerapporteerd.

C

e wnd. Hoofdcommissaris v4n Politie,

Lu,„;u G

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
*s-G H A V B N H A G E .

((R.W.v.Bijk)
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H P P O R O?.

Haar aanleiding van het schrijven B. 16795
van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhag«,
d. d. 13 Juni 1947 houdende een verzoek om inlichtin-
gen aangaande een vereniging genaamd Student«n»dte^iN
d er s-Same nwer king (_S»A.SP.) , kan na ing» st e ld Ojaa«a^'^ "..
zoek worden gerapporteerd,, dat er van dez« vereniging
te Groningen, tot op heden, geen afdeling is opge-
richt. In dit verband werd er in studenten-kringen
te Groningen OJD gewezen, dat de meeste oo mmunistisch*
en uiterst-links georiënteerde elementen langzamer-
hand uit de Amsterdamse student e nbond "BKRIOIES* zijn
getreden. Het 'wordt daarom te G-r oninge n voor mogelijk
gehouden, dat deze uitgetreden Per ie Ie s- Ie dea tot
het oprichten van de eerst genoemde vereniging zijn •
overgegaan. Aangaande de studentenbond "EBBIGjEES*

kw©rd nog vernomen, dat dit de enig)^\ stüdenttiaSsrer-
eniging in Nederland is, die aan het studentea-oon-

Faar aanleiding van. 'ftit
momenteel praktisch m«t het

oog op de examens gealotem is, is het niet waarschijn-
lijk, dat in de eerste tijd een afdeling van de S.A.Sf
te Groningen zal worden opgericht. Indien dit eventu-
eel zal plaats hebben, dan zal hiervan rapport worden

G H O H I N G B K, 27 Juni 1947.»



ÜIT6EBOEKH
LEIDEN, 21 Juni

POLITIE LEIDEN
No. 34-8. I .D.

Volgno.

2 3 JUN1194?

BIJLAGE(N)

c

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 13 Juni
1947, No.B.16795 geheim, wordt het navolgende gerappor-
teerd:

Bij onderzoek in studentenkringen te Leiden, is
van het bestaan ener ver enig ing, genaamd n;Studenten-Ar-
beid er s-Samenwerking11 (S.Â S.) , niets gebleken.

Aangenomen moet dan ook worden,dat een dergelijke
vereniging te Leiden nog niet is opgericht.

Dezerzijds blijft de aandacht op deze aangelegen-
heid gevestigd en zodra tot oprichting van een derge-
lijke vereniging wordt overgegaan, zal hierover nader
worden gerapporteerd.

c

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

No. LD. 4064 - 1947
Uw brief:

Onderwerp: "studenten-Arbeiders-Samenwerk ing" ( S. A. S. )

Bijlagen:

GEHEIM.

ƒ

Volgno.

i l JUNI194?

In een praatje, dat na afloop van de zitting van het Amster-
damse Jeugdparlement d. d. 30 Mei j.l. werd gehouden door!
H> 2SGHAOH,
Medisch stu dent ,
Volkerakst raat 34 II, Amsterdam- Zuid,
deelde deae man mede, dat in de universiteitssteden Amster-
dam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Leiden is besloten
tot oprichting van een vereniging, die zich ten doel stelt
de kloof te overbruggen, die bestaat tussen studerende en
arbeidende jongelui. De vereniging zal genaamd zijn:
JjiStudenJ^ afgekort: "SAS"»
Zij stelt zich voor te komen tot formering van arbeiders-
studieclubs, ter grootte van ongeveer 40 personen, die,
onder leiding vam studenten, op populaire wijze verschil-
lende problemeni zal behandelen op het gebied van de genees-
kunde, economie, sociologie, enz»
Deze a e t i e 2 a t j r i T _ e t nlfr van~" Door de_
initiatiefniemer's~"aal contact worden gezocht met de vak-
beweging,, jeugdorganisaties en ongeorganiseerde jongere
arbeiders. Aangenomen mag worden, dat de erkende vak- en
jeugdverenigingen niet veel voor dit idee zullen voelen,
Immers zij beschikken z.elf over een staf van. deskundigen
op alle gebied.
Het kan gewenst zd jni deze vereniging met de nodige aandacht
te volgern* omdat het bepaald caaivoorzdohti® kan zijn door
stade remde jongelui voorlichting te doem geven op medisch
of sociaal gebied. Waarschijnlijk groeit uit dit initiatief
slecht» een op meer of minder hoog peil staand© debating-
club. H»t geheel kam gezien wordem als een nieuwe poging
van de studenten hun eigen wereldje te doorbreken en meer
te worden opgenomen in het maat schappelijk leven. Een zelfde
gedachte was ook aanwezig bij de oprichting van het meei>-
gertoemde Amsterdamse Jeugdparlement,

Aan

?erz, aan Hfd* C.V.D,, • s-Hage. L-2,

DO-4-47


