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"Ite
Verbinding: 19 Dat urn: 2 S^MfWf^g
G/14 no ?03'49 Stud.ver. -_., .
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:
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ïïcj 'zii vermeld, dat volgens _ de
afdeling van "Politeia" uijtsljultejad,._is__Qj)^e£icht :om de

v a T r - ^ J • * e <?- o o r fcr u i se n . 'UTP^ts_,
Th de andere Univer3iteris^TeUerr"het-"-gBT^rlT" Politeia wil
slechts afbreuk doen aan de activiteit van de ware progres-
sieve studenten .

Bijla-en: 5 vvëEf,IEN:



POLITEIA
OPGERICHT

Rede van Jhr. Mr. Dr. M. T. d. Goed
*v. Naters. \d vond in het klein

auditorium van het Universiteitsge-
bouw, de oprichting plaats van de
Dem.-Soc. Studentenver. ..Politeia".
Onder het talrijke publiek merkten
wij naast vele hoogleraren, de stu-
dentenpredikant ds. Touw en de
heer H. Ploeg Jr.. ook op, vertegen-
woordigers 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 uitvoe-
rig 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

NEGEN TTKKECHTSÉ HOOG-
LERAREN 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.
l TrSiniBBen, dr. J. H. ten Thfie,
wekken alle voonriitartrevende stu-

op, toe te treden tot de
tfich atu-deanocra

Politeia.

Uit het Utrechtsen-Nieuwsbladj. u iiw w %<••».— -«o,jm

an'Zaterdag 19 M&eLrt 1949'

juist al die intellectuelen dfo nu
langs de kant staan, in platte van
actief mee te werken aan de vor-
ming van een wetenschappelijk ge-
voerde 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 demo-
cratische socialistische studentenvereniging „Politeia"
afd. Utrecht wensen ondergetekenden hun instem-
ming hiermede te betuigen*

Zij begroeten de bovengenoemde gebeurtenis met
sympathie, omdat zij van mening zijn, dat de univer-
sitaire 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 aange-
wezen 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 ondog-
matisch uitgangspunt op basis van het geestelijk
federalisme de mogelijkheid bieden zich te oriën-
ren 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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Minister eist politietoezicht
een studenteneonferentie
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Hoop en verlangens vati de jeug4
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lm i werttaiUWwiM vsnl iy o,«*r«

•*• ~ vw «tat land
wral (Se Ifuuïfn
"»» 4afl f«
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«vartöfWJ tn <$)« .
t*fw»f« van 7.«tó-Oi»t-Ar.l

- en nieuw
Enuur w«n bsjf op óf Z

twuiw», «J<<? in het
in BwïUwli) gflhourt?»

wjxprt/w-

Ht^jatt-Aï^'^onff-
Wwdbnwlmrs
Jon((9«J»«n uit

»a* Rtet oarter <l«j; n*sptoii«i of
Jflar, ma*r later 1j!«*k hij #tefot*jr bij

«tjn. Voria Mi»r h»ö bO nug m

wi

ïew rfvtjlntionnair «tui<, I-PU
n&tfl Out

•*
f*

tol
f O*»
Keus, <tett« man t» al» liet

i»i»«t •«« Iwt Idt, <lav «fitter (te ïJiilit*»-*e «trUa

tó
Cbi M»t: '4« leM«3- ééf B«ttsawru u

ntet ««t» ««n ftuttoaftilsö KB t* a«
m»» ««n t«:t ***(we Tflik, diai ii^R swr Hef
heen. 2«o svrliö rtóht zicit niet &lU»frii K>«e-n d»
FT*R*»U, ttit wij «i* vrs^rtirtf bwselter» zttn.
w»**r TOOTSJ ook tegea d« besiHfnde Ujuer. dte
tosr 4» PV«n»«« wordt teateund, fllpcïvt» ac«w

«taat «chter Bfto Dsl Wy ïitüen de

<l*t uu> liet«m nog *ny<) bet
niaiisctoe Chlne gr?n«t es dacht », dat tut
wor de topfcöm»t loboudf? Ban t)»l is z

O* öehacit ulet te antwoordt»,
«e }i«t *ensc», wast ««Jïteï * te

a) zeud>

IFWWWMM4 TWl »r- « ««««.Ijrjwjj,. :,..

t3» *wht«r van Satati ifftfeiï, Sitt,
s» metitjr mïi wodrfwüjk volwassen oae« «o

'HïïBc cspre«tte*8 ntond. vwqrt öaw Ma-
«ttgavet: In Nederland, 2e studeert inH^n «ttgavet: In Nisüerland, Ko stutieen in

Uswfcn «n u voor do tw«ed» masl in owt ïatid.
Zt isebt m? min of m««e öto. «U* UK h»*f,

D*ró*p«!:tro«w, de v«*8 *Wl, dte aataurliSÏ

we**
in de

' iiiet wat me*t «ai |»um<N}
se, maar Of «e

. Sctiértaerborn. die zo^Któt «»n l«ttn«
m«t

|lWfc*Tt VM 6fi |*«*>I*MÏ;(» vv^/ MA» „fVMj.fFTj.tl MJJ ' •-.*>

to g»ÖF«i«ht. BUi het te niet fa maar een lueht-
~"— 0ijj««*ï>!5th»W, neen. het ta öe aptt^wfkt-

d» »<?»rtkoint uit. ORitiniwnu!. uu i\ct tn--
T; <lftt fJ*> Uwtomhl grol.e b>;k»ttco ««jr tu-n
«ft.
Sten fean. zith dun voofnieUftt,

jo«ger#n srt*!a<'.Hen is. «m de m
tftinl»ler Wij«rn- Algfinct*» hfcnnip <te oj
Ung. flat dll nu nog Ki>'n typist U «laal i t i -
van os oude koloinnk» Rcr.it Hos- wil! (f'j
mi u H*«KdIg»' priiRri 'hBltJVi' A /üd fn u l l i <
wft&rutn de NniliTlahdw niunsU'r v u n Ju

W11 h«bhi"It bil il!' Inn

*•«

(ie W Bt-fevirofK!»ft Jnrm»r«nV

l .a inUif i 'M

t gBVtïfl v^rl rt«' UI tl rillt' votti Oi- ex l i
v»iker«n werkt, «prccki 'Kik ?'i ,< t r )K nu

4ê WiKUföfltt ¥«n de gmiUltsMftchv af*.i-« ' i a f i! in-l ( >

van IftAtA.. Praltttsli
In »l)« tn!*Wtr>R. U> hft intir-m^ > . > u^ritis?

H»P*ilftJ««. VWM'hlttPIl II! «!' NOOtlUlui-

ilttint?!;, verbleusmt hö de uiw«l f-n iia
van lurtUi nu?t.

Rultn 7S p*t vut» de «riornn- twvnüiiiig »'<-ti
Vttri ($(? i**»4btMW ra ftrt griif>tsirriiirth«'7.lt
houdt «te?» mllllOBwri luis steedf. in tr.csuiu

D« taBsi.h*rvf<mi(n8 in-t «i«trrsa.;«niit- p r u -
KïmnBwlmm van ut, wx-iBlisttiJi in rudiü. t» vi i»- t
aU*»«s oen z«d4>Hj)(B uoodiaak. maar K-VPUS, «TÏ
f«bted*ude «j* var» twaryschB pi>iut<-k

Ai» ftlet op torte tcrwijn ii<? levftjissstaüeinurfl
va,, d«ass ïftwiüpn omhoog Haat. 4«j d«; tn iy-n
verworven vrtjliclrt voor Bt«n tot i»en Ipes kx1

grip worden". 'ff> roept Prukasft uit
P» {unc!a»3*iJl«t* pTobtemirn Oer

Lftter «atvöel Ik door hot «rrtji? stuif sluiu,
aehtef t»«5t f<rt»eniw vim d« Woodhrooker». »mt

O»er dg oorlc.g

negal Hises» Wj **£** tot «te

hem riiH.
over d» leuren d#r binnenlandse politici heen
te «tca. Rea donter*. HamleHachc g«4ete(i«>firrte
uit de Swrfwi redt ons uil de i»&»s«5.

üe volkeren xtln « nl&t*ïB«> op8,o(Hïhot?n",
; M «o ö»t &r*nft on» tflt 4» k«B tter 01*-
1* t*r««'. <1« Yéïfeèf tin* van öe yöik#re-n va»

ÈuW UaWl*.<h>s«ti.
Als we atfc^ar W) tipt alsftheid ia!»-, ari? de

hoe v^t' ota» WiaJyfeB
aie ett»*r ««ÉBSi »«w tisvesa ht*

. i J« «nfflj;»öOï> «i on» veriaagen
vaö 4* >wawsr*B-, di« jeï" zo ter-j,

I, j '



„da mrekking tutd fa
*«

«foor de pöfittp j$twfo te tctm/m bijfvuwtttui, fl»t
D,B. fort ,.Prtiiïr>iff** titpjfft «f«»T«» ei* t'rtfi rf0 hnnd

op
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E«n ui***ns*tting van
' mini»t«r

«« iiUR vtjn v*i*tlf*S(t, »H

vfr«ri^ïrtph^*t.^to*tta* (»iKj»«^*«««*a«î *i

v»as*, ui 4$ iw
H«t tf*<.uur vaJi

J»«t, (fel jte
«o> tuf

*4»tt p^wrt* w** «t*

ïo ee» later «a^tttó i» ö« Kunister «^ at pe«* en



ftto's patsr fei»
Is cUii een \Hopir. uf *ui)«n 4» nlvilwü lK>*«gtn4i«ft er m «lni-rn,

gKBaS «sa oog ts?s,taajtfls e«»«WHrt»m>p*'n ui AR d«na»"s «t»
«igen VMKS VAM swifciiam» «p t* bouwen», öl« *»wpl dn fouten

• tj(if«ivitHHI»-nt; tlif.Utuui' «Is die vu» d* W#M.efW
mutw ***«*» 'Kf<B«i«{, iviuwt mij. mwiü* op, «a,ti«i w«4 i* ««mydea? Wi) w»t«n U«l oli«t, iiwor wei

vu» Mali-i» WÉK*Ö»«M h«m «jou «e» lialt wt). dal we in «10 Bttljtl voor cnn*e eïaflo W**l«<fi |t«»i oivh-rt
t>}!&titft*tïi üot^K^HÏp*. Kf^y^ h^t^Mïn e&,t\) vrr

M» *.«rk.nu>H> ««W kwam voart «rtt hun werfettie cn«
en vrijMMfl «n tin Itrtll Uum»til»-

tv.r.lwj

vu» HIJ txri(i»> nwi er tip i* «i.i«>(i, dat tüe«>a«ui t»** )<***
<i» Iu«Uit« i»»k BiiM.j' m rti? vri<nid)«rlmii «i Mmo'Uwi.rkin^ m»»e>n ittoin wi

. tiïp in'" 'MfpritC'kijkht'tö K*t tf^vftllf
tip ril* s^wimav )«l VMH a& wijs&r-trï Wf^rtiw^^ IJ%&AUF tïlctia tm

f- itumum
waren M**T s»«»f ö»n na«i l*,tM<uv HI Rngotówl

da ouilUeV 1101* (iuuar «MI MittMlnift Omidhl ille, oog n» «i)ii Atxxt. öu»r

aller landen verenigden
(In UxvJwd <tie VMI hcui
t»ur«<f!«)Ofte« *»«. t« voor

krachtige «rijd vun <t* (»^ét>ti!«f» vsm Iftdto. Out, der
de Brute («Ultvko
vörs«*«aema«ftt, M

<!<x>Mlttt de druk r«« hloiwn «a oï ïTtiH^^'.ir ''li *'ï:
%»» n«* i»r.'l \Vtiin
itó. '« SWllfcü i l . i r i i rüv

hun z i i i n i ! 1:,'«-.
t«l Llt < .t

ft^f , l '
M$ <•«» <xjrl -g i ""

Ut! éM*M»

«•ü «* vso

wn Wi zit» lanölwr W} öe «(«
va» ö<« «gen m

ds wiiiKJiba-üui ,iwj all*

bfi* r ïtt
k«nl

dat
itrsichu-n w*», ui* <te vrijiieUl

i».
vervullen. Oi» gpwoUketlJl!; tot
oiü»iirttcn WIJ dr
«l* conittHifti-'itpn feitelijk wo

«Je
e

Mi»
d* I»»dt«!v0it;iii8

s o»m»eni
W as» t* a&* St v«rwon)t(*r»n, <!t>t .acn de

AH H l ' l i H i >'iVI'l wi* !li«riS, to öit müttoa tiK-«»«1 Iwttmri. wanceier ïi) JÖSt ctoör Hun werrwwi lacht
«> huti onps v fhoio^lïrtic prwpaK-uisla d" htvolV.lng van

l» wwkeMjkhekJ te hun lttvl«>i»d,

, u»
s wij het

ie, öao ïlfm



«MI
Politeia

foto s peter luilf
<Jw Bfentwa be«F«gutit«ft or in

Ui de desa»'» «*a
op te liuuwcu, dio

«Is die v«n dr
VH"H l* «>j««tj4W WJJ weten Usi uUrt. miwu wei

» M. <J»t w te <J« «i Djd VIHI'. ante c l f i i !<Jw>J*n

auuw «i di vfu'/i(l»riiH{i MI Siuw-nwi-rkitie
Ktuuwxt i-tovfii, óir in'

ttumxm
, M»«f aiNH dan »§w> t*t>tHi> is

«JOte f.tKtti v»» Malialn» Owirtht Ölc,

N T E N alter landen verenigden zich
invluwt dt» nu» hoi»

W. u-
Krtta. d

-rnn&muo t

lïrt
vr«»«Uike «n prtn««t «r i j i ttt- tiu.ii of

4, 4oordnt ö« ürak t*» binnen stl «ftitóplw »l BB»!*vr en «uf«-i<t> » » i h«" >»<-(i fr /«-i;» -H «t< ^-«-0- *<•

Httia» «aprri»liHtt» etab ten riWl* bij tnaiu geiuleurfri-ahi-fatjen. Mb«*»S « «Mihlw» (> ir«i"»t«- rn*. ,•* K^''-^'" -">• '"< •»" f -ff lm» mndrtrn
Mjmr boe v»Hwu*e»d «te» vr«*<taUJi« Oölwtfe*ï}üJ|S "O* 5«,*ee*» «B »*»«« **on ^ntn In-n n»n H. iM.ff .' <>> '< il M«!fc»t..-»;,i.i. IA w*
«•«tl -Mt •«* ta«*r irhftduwrtW* ««> r«¥»hitto»uwr* CBr*at)e*an« <»* Ü|Ért«HJk» tolu-'r i»u (« '..ni *a*t M » ,D 'FI ninr.t üuiu' rt-

ai («»«« ww»
Ur«cU< kaeKt «n «O WIB <ler »•««». iB

< ffci c«M«!r«t". clat iKKsj)itjia)ie«}k <J» Kttni !>bi*Utna vta *»il*
MtA, Of VUCU' <J<"

t or«a'., nu -u« c«ii»!tti«!Gn»!U»riUk« niand verdwcn'1» Ui,
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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 Studentenvereni-
ging "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 afde-
ling zou bevinden.

De vereeniging geeft een maandblad uit genaamd
"Politeia".

Aanvankelijk lag het in de bedfoellng ook in
Utrecht een afdeling van "Foliteia" op te richten. Twee ,

voorstonden 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,


