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Verbinding: 19
Dat urn: 2 S^MfWf^g
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-_., .
Onderwerp:'Oprichtingsvergadering van de ja£fU
van de Democratisch Socialist i'»«fe«
vereniging "Politeia", gehouden op Donderdag,
17-3-49 in het Universiteitsgebouw te Utrecht
Aanwezig waren plm. 100 personen. Hieronder bevonden, zich

Het bestuur der afd. Utrecht werd als volgt samengesteld:

-2-

ïïcj 'zii vermeld, dat volgens
_
de
afdeling van "Politeia" uijtsljultejad,._is__Qj)^e£icht : om de
_,v a T r - ^J • *e <?- o o rfcru i se n . 'UTP^ts
Th de andere Univer3iteris^TeUerr"het-"-gBT^rlT" Politeia wil
slechts afbreuk doen aan de activiteit van de ware progressieve s t u d e n t e n .
Bijla-en: 5

vvëEf,IEN:

NEGEN TTKKECHTSÉ HOOGLERAREN STAAN ACHTER
POLITEIA

De mwctotee^Ho
C.. B.. J.. Brandt,, dr..
dr. P. C. A. Geyl, dr. J.J>•
dr C. D. d* Langen, dr. M. J.
««veld, dr. Ohr. P. Ratven, dr. C. H.
lTrSiniBBen, dr. J. H. ten Thfie,
wekken alle voonriitartrevende stuop, toe te treden tot de
atudeanocratfich
Politeia.
Uit
het Utrechtsen-Nieuwsblad
j. u iiw w %<••».—
-«o,jm
an'Zaterdag 19 M&eLrt 1949'

POLITEIA
OPGERICHT
Rede van Jhr. Mr. Dr. M. T. d. Goed

*v. Naters.

\d vond in het klein

auditorium van het Universiteitsgebouw, de oprichting plaats van de
Dem.-Soc. Studentenver. ..Politeia".
Onder het talrijke publiek merkten
wij naast vele hoogleraren, de studentenpredikant ds. Touw en de
heer H. Ploeg Jr.. ook op, vertegenwoordigers van tal van studentenor,
ganisaties, het hoofdbestuur van
JPoliteia" en de D.SJ.V. ^Nieuwe
koers".
In zijn openingswoord belichtte de
praeses de heer L. van Gorkom uit
voerig het vraagstuk van de politie,
ke studentenver. en concludeerde,
dat deze naast de gezelligheid, en
" *ast de religieuse verenigingen een
eigen taak en plaats zal hebben.
Vervolgens besprak Jhr. Mr. Dr.
M. van der Goes van Naters uitvoerig het verband wetenschap en poli.
tiek. waarbij hij tot de conclusie
kwam dat een wetenschappelijke
politiek onmisbaar is.
Spreker leverde er critiek op, dat
deze wetenschappelijke fundering
van de politiek van het hedendaagse
Democratisch Socialisme voor een
groot deel ontbreekt. Daarom dragen

juist al die intellectuelen dfo nu
langs de kant staan, in platte van
actief mee te werken aan de vorming van een wetenschappelijk gevoerde Democratisch Socialistische
Politiek, de grootste verantwoorde.
lijkheid. Met een dringend beroep
op de progressieve studenten om hun
taak in het hedendaagse bestel' te
verstaan, besloot Mr. van der Goes
van Naters zijn rede. die door 'een
geanimeerde discussie gevolgd werd.

Uit het Utreciitacli-Niauwabl^d van Vrijdag 18 Maart 1949,

Uit de "Sol Justitiae* van Zaterdag 19 Maart 1949.
Het orgaan ie* Utrsctitse Universitaire Gemeensenap,

POLITEIA
*-.

Naar aanleiding van de oprichting van de democratische socialistische studentenvereniging „Politeia"
afd. Utrecht wensen ondergetekenden hun instemming hiermede te betuigen*
Zij begroeten de bovengenoemde gebeurtenis met
sympathie, omdat zij van mening zijn, dat de universitaire vorming nimmer universeel kan zijn, indien
een zo essentieel onderdeel als' de confrontatie met
de maatschappelijke problematiek ontbreekt.
Zij doen zulks bovendien, waar zij de weerstand
bij de studenten om. zich in te delen in de hokjes der
partij-politiek kennen. !Zij zien in Politeia het aangewezen middel voor de progressief-denkende student,
c zijn principiële keuze te. doen, zonder zich 'aan
enige politieke partij te binden.
Deze vereniging wil de student vanuit een ondogmatisch uitgangspunt op basis van het geestelijk
federalisme de mogelijkheid bieden zich te oriënren op en te verdiepen in de sociale en staatkundige
problemen.
Zij wekken dan ook de vooruitstrevende Utrechtse
student op, om toetreding tot Politeia in ernstige *
overweging te nemen.
Prof. Dr. C. D. J. Brandt.
« •

Prof. Dr. U. G. Bijfema.
Prof. Dr. P. C A. Geyl.
- P*of. Dr. J. P. Kruyt
Prof. Dr. C. *D. db Langen.
Prol. Dr. M. J. Laageveld.
Prbf. Dr. Chr. P. Raven.
Prol Dr. G. H. B. Teuniasen.
Prol. Dr. J. H. tfcn Thije.
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Naar aanleiding van het schrijven No. B.X. 8624
van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage,
d.d. 18 December 1946, kan na ingesteld onderzoek worden
gerapporteerd, dat er te Groningen een afdeling van de
Democratisch-Socialistische Studentenvereeniging
"Politeia" is gevestigd.

De Democratisch Socialistische Studentenvereniging "Politeia* moet gezien worden, als een voortzetting
van de Sociaal.Democratische Studenten Club van voor den
oorlog . De vereeniging stelt zich ten doel, door studie
de aandacht der studenten te vestigen op de algemeene
sociale problemen en de bestudering van verschillende
begrippen uit de economie en de sociologie.
De plaatselijke afdeling te Groningen telt
ongeveer 50 leden. Het merendeel dezer personen is niet
aangesloten bij de "Partij van den Arbeid" hoewel zij wel
met deze partij sympathiseert. Uiterst-linkse elementen
wor-len zoveel mogelijk uit de vereeniging geweerd en het
is te Groningen niet bekend, dat er zich een uiterst-links
georiënteerd persoon onder de leden der plaatselijke afdeling zou bevinden.
De vereeniging geeft een maandblad uit genaamd
"Politeia".

voorstonden

Aanvankelijk lag het in de bedfoellng ook in
Utrecht een afdeling van "Foliteia" op te richten. Twee ,
personen die de beginselen aer "!partlf1 van den^Arbeid L
hebben het verzoek gekregen, daartoe pogingen in het werk
te stellen. Deze plannen zijn echter in de war gestuurd
door enkele uiterst-linkse elementen.

G R O N I N G E N . 1 1 Januari,

