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Archief Administratief Komité Politeia

Ten Geleide

Administratief Komité Politeia (1946-1980)
Het Administratief Komité Politeia was een politieke debating-club die scholing verzorgde op het gebied van socialisme,
marxisme en vakbeweging. Er waren afdelingen in Utrecht, Leiden, Amsterdam, Delft, Rotterdam en Nijmegen.
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1.Artikelen uit #KU Nieuws# over wat Politeia nu is en vroeger was en over een
scholingscursus 1973
2.Brief van M. van Klaveren van de Actiegroep Economen over het rapport "De KNTU
en Twente". Met als bijlage dit rapport 1970
3.Verhandeling "Huisvrouwen, een vergeten groep in de (medische) hulpverlening",
door Anke Manschot, André Cuppen en Jos Dijkmans 1977
4.Inventarisatie van bestaande literatuur met betrekking tot gezondheidszorg voor
scholingsgroepen 1976
5.Bibliografie scholingscursus. Kernlijst 1974-1975
6.Stukken betreffende de discussie bij begeleiders, scholingsgroepen en de bonden
1974, z.j
7.Brief van het administratief comitee over Politeia en politieke scholing. Met bijlagen
1974
8.Introductierede op 1 oktober van (onbekend) 1974
9.Lijsten van begeleiders en deelnemers z.j
10.Brieven van het Administratief Comitee (AK) aan de begeleiders der
scholingsgroepen. Met bijlagen 1974-1975
11.Verhandeling "Een voorlopig standpunt over de verhouding scholingstudentenpolitiek (SSP)" van enkele leden van de SSP [1974]
12.Stukken betreffende het discussieweekend op 11,12 en 13 oktober 1974
13.Brief van het GK aan de begeleiders over een enquete. Met bijlagen 1975
14.Brief van Het AK aan (onbekend) over post van de Rote Armee Fraktion z.j
15.Brief van P.Wolf, secretaris van de Katholieke Universiteit aan besturen van
verenigingen over introductie van eerstejaars studenten 1974
16.Stukken betreffende betalingen van boeken, filmhuur, brochures, bladen enzovoort
1974
17.Stukken betreffende een socialistische scholingscursus 1974, z.j
18.Brief van het AK waarin boeken te koop worden aangeboden en nieuwe
medewerkers gevraagd voor het AK 1974
19.Circulaire over Malachy Me Guman van de Ierse Republikeinse Beweging, en over
de Northern Island Civil Rights Association (NICRA). Met bijlagen z.j
20.Brief van uitgevers Van Gennep over levering van 100 exemplaren van Görz:"Het
moeilijke socialisme" 1974
21.Briefkaarten en briefje met adreswijzigingen z.j
22.Stukken betreffende de eerste bijeenkomst van begeleiders op 3 oktober 1973
23.Verslag van de werkgroep van begeleiders over literatuur over het
organisatievraagstuk z.j
24. Briefkaart aan L. Gorsenhoven en G. Neenhof te Nijmegen over vorming van een
nieuwe Politeia-groep z.j
25.Stukken betreffende een weekend op 21,22 en 23 november te Valkenburg 1973
26.Verhandeling over "Kapitalisme en werkomstandigheden", met als bijlage enkele
discussiestellingen z.j
27.Brieven en briefkaarten houdende een verzoek om toezending van informatie 1973,
1974, z.j
28.Stukken betreffende de begeleidersbijeenkomst op 28 november 1973
29.Circulaire aan studenten, stafleden en personeel van de sectie geschiedenis over
het oprichten van een nieuwe faculteitsvereniging z.j
30.Brief van het AK aan de begeleiders over vertaling van "Zur Kritisch..", indeling van
groepen en de informatie-avond van anti-imperialisme groepen 1973
31.Verslag van een evaluatie met A. Nold over een weekend z.j
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32.Notulen van een vergadering op zondagmiddag z.j
33.Schema van een uiteenzetting over doel, organisatie van Politeia z.j
34.Stukken betreffende het weekend te Valkenburg op 5 oktober 1973
35.Brief van P. Hoebink te Nijmegen, houdende een verzoek om toezending van een
lijst met scholingsgroepbegeleiders z.j
36.Brief aan de redactie van SUM over beschikbaarheid van "Zur Kritisch.." en
Jakulovski "Basis en Bovenbouw" z.j
37.Lijst van nog beschikbare aanwezige platen z.j
38.Circulaire van de Werkgroep Zuidelijk Afrika over hun doel en werkwijze. Met
aantekening over een lezing van G. Fernandez van de PAJGC in Guinee Bissau z.j
39.Lezing over "De sociale staat" door Arnoud Willems z.j
40.Briefkaart van E. van der Schoot met het verzoek om hem uit te schrijven uit de
politeia-administratie z.j
41.Brieven van het AK aan begeleiders en deelnemers over de eerste bijeenkomst van
de scholingscursus op 3 oktober z.j
42.Verhandeling over "Bondgenotenpolitiek in praktijk" z.j
43.Brieven van T. Mans van het AK aan #KU Nieuws# en #NUB# met het verzoek om
plaatsing van een bericht z.j
44.Lijstje met namen van personen die scholingswerk zullen verrichten z.j
45.Notulen van de vergadering van het AK op 6 september 1973
46.Lijst met namen en adressen van begeleiders van geschiedenis z.j
47.Brief van A. Verheggen aan de Politeia-scholingscursus houdende een mededeling
dat ze niet meer in staat is een scholingscursus te leiden z.j
48.Circulaire van het AK aan de begeleiders over het scholingsprogramma en over een
weekend in Valkenburg [1973]
49.Verhandeling over de 6 oktober groep [1971]
50.Stukken betreffende een scholingscursus z.j
51.Brief van M.J. Buch aan Ton Mans met berichten over begeleiders z.j
52.Brief van Ton Mans aan het Antropologencollectief, p.a. Jenne de Beer over eigen
scholing van dit Antropologencollectief z.j
53.Notulen van de vergaderingen van het AK op 22 en 24 augustus 1973
54.Lijst met namen van afdelingen van Politeia z.j
55.Aantekeningen over het weekend te Valkenburg en over activiteiten van een aantal
personen z.j
56.Brief van P.C.M. Wolf namens de voorlichtingscommissie van de Katholieke
Universiteit over het huren van een marktkraam 1973
57.Brief van de werkgroep Overleg aan de filosofiementoren over het
werkgroepensysteem. Met kanttekeningen 1973
58.Brief van B. Martens namens het Aktie-Komitée aan de redactie van Vademecum
1973-1974, houdende een verzoek tot plaatsing van een tekst over scholingscursus
z.j
59.Circulaire van de Stichting Jeugd-en Jongerenraad van Roermond over de
manifestatie. Speels 1973
60.Brief van F.E. van Eck van de Stichting Karitas Centrum houdende een verzoek om
inlichtingen over uitgegeven brochures 1973
61.Stukken betreffende een bijeenkomst van contactpersonen op 26 juni 1973
62.Overzicht van inkomsten en uitgaven voor de scholingscursus van 1 juni 1971 tot
12 mei 1973 1973
63.Lijst van leden van het nieuwe AK met ingang van 14 mei 1973
64.Verslag van de begeleidersvergadering op 21 mei 1973
65.Brief van het Oost-Europa Project te Woudschoten over reizen. Met bijlage 1973
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66.Stukken betreffende de introductie van eerstejaars-studenten 1973
67.Brief van de antropologenbond aan het AK over een cursus politieke economie
1973
68.Stukken betreffende de tekst "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 1973
69.Artikel in (onbekend) over scholingscursussen z.j
70.Circulaire van de Katholieke Universiteit over een vademecum 1973
71.Brief van de bibliotheek te Apeldoorn over een mislukte publicatie van de
'Scholingsmap Politeia' 1973
72.Uitnodiging, agenda en verslag van de begeleidersvergadering op 14 mei z.j
73.Lijst met namen van streken-begeleiders z.j
74.Lijst met namen van begeleiders van de scholingscursus 1972/1973 z.j
75.Memo van Marijke Mummichs z.j
76.Lijst met namen en adressen waarnaartoe exemplaren van (onbekend) gestuurd
worden z.j
77.Brief van J. Witteveen, hoofd organisatie en propaganda van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen over informatie en literatuur. Met bijlage z.j
78.Verhandeling "Universiteit Nu". Met kanttekeningen z.j
79.Verhandeling "Thesen over het onderwijs" door Rossana Rossanda. Met
kanttekeningen en bijlagen 1970
80.Verhandeling "Onderwijs en sociale ongelijkheid", introductie eerstejaars
sociologen Nijmegen op 3 september 1973
81.Materiaal over Politeia z.j
82.Circulaire van het Begeleiderscollectief over wat Politeia is z.j
83.Verhandeling over de doelstelling, voorgeschiedenis en situatie van dit moment
door Frank Schroven en Jan Humme. Met bijlagen z.j
84.Lijsten van publicaties met opgave van prijzen z.j
85.Verhandeling over "Economie en Ideologie in de westerse samenleving", rede
gehouden op 20-21 februari te Amsterdam door prof.dr. Th. van de Klundert 1970
86.Artikel "Eén dimensionale maatschappij?" van David Horowitz in #Politeia-Info#
nummer 3 economie 1969
87.Lijsten met titels van nieuwe boeken en brochures van de Politeia bibliotheek z.j
88.Verhandelingen over het vraagstuk van het parlementarisme; de morele opdracht
van de communistische partij; legaliteit en illegaliteit; spontaniteit van de massa;
activiteit van de partij z.j
89.Verhandeling "De partij" door Josef W. Stalin z.j
90.Verhandeling "De organisatie van de arbeiders" door W.J. Lenin z.j
91.Verhandeling over "Het organisatievraagstuk" door A.Pannekoek; "De proletarische
revolutie" uit: #Lenin als philosooph#; "De radenorganisatie" uit: #De
arbeidersraden# 1970
93.Bijdragen tot een discussie over dialectisch en historisch materialisme 1970
94.Verhandeling "De overheid als machtsfactor" 1970
95.Inventarisatie van regionaal-statistische gegevens 1946-1956
96.Verhandeling over het "Korporatisme" door een groep studenten 1970
97.Kranteartikelen van de Studenten Vak Beweging (SVB) afdeling Nijmegen
Studentencafé 1963-1964
98.Reclamedrukwerk om te stemmen op de SVB z.j
99.Overzicht van boeken en artikelen, gebruikt voor het samenstellen van de Politeiacursussen 1966-1970
100.Stukken betreffende de SVB ten name van J.H.L. Oud 1965-1967
101.Overzicht van inkomsten en uitgaven z.j
102.Toegangsbewijsblok. Met kanttekeningen z.j
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103.Artikel over Rijksstudietoelagen in #Vrij Nederland# z.j
104.Stukken betreffende een enquete, gehouden onder verschillende politeia-groepen
1975, z.j
105.Folders van de "Kerkgemeenschap Nijmegen Oost" van 13 tot 20 en van 20 tot 27
februari 1972
106.Informatieblad PSP-Nijmegen van 22 november 1970 en 1 mei 1971 1971
107.Opstellenbundel "Geschichte und Klassenbewustsein" van Georg Lukacs, in
#Politeia Info#. Uittreksels 1968
108.Verhandeling "Het vraagstuk van de werkgelegenheid" door Henk Gortzak in
#Socialisme en Vakbeweging# nummer 2 van januari 1967
109.Stukken betreffende nieuwe leden z.j
110.Circulaire van Hans Langendam, Herman Wilms en Ed Elbers van het secretariaat
aan de leden over activiteiten in de maand september 1969
111.Mededelingenblad van de World Federation of Democratic Youth (WFDY) 1966-1969
112.Mededelingenblad van de International Union of Socialist Youth. Met bijlagen
1965-1967
113.Nota betreffende het vraagstuk van eventuele loonsverhoging van de Sociaal
Economische Raad (SER) 1954
114.Advies inzake het vraagstuk van de toekomstige loonpolitiek van de SER 1955
115.Verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over arbeidsvolume en
geregistreerde arbeidsreserve 1947-1966 1967
116-127.Inschrijvings- en enqueteformulier 1968-1974
Bevat 12 stukken
116.Studierichting (SR) Nederlands
117.SR Politicologie
118.SR Sociale Geografie
119.SR Wis-Natuur- en Scheikunde
120.SR Psychologie
121.SR Pedagogiek
122.SR Sociologie
123.SR Rechten
124.SR Kopse Hof
125.SR Medicijnen
126.SR Biologie
127.Overige
128.Brieven van E. Queck en P. van de Velden van het Mater Dei-Canisius-College
houdende verzoek om gegevens van andere landen in verband met de vredesweek
1970
129.Brief van het AK aan de begeleiders over de opvolging van vertrekkende leden van
het AK z.j
130.Antwoorden van de groep B. Martens op een enquete z.j
131.Overzicht van een aantal faculteitsgroepen, ingedeeld naar studierichting z.j
132.Overzicht van inkomsten en uitgaven per kas van 4 juni tot en met 22 oktober. Met
bijlagen 1974-1975
133.Verhandelingen als discussiebijdragen voor het begeleiders-weekend op 10-11-12
oktober te Ellecom 1975
134.Lijst van begeleiders die niet in de administratie zijn opgenomen en abonnees op
de bibliografie die geen begeleider zijn z.j
135.Lijst met stellingen ten behoeve van de discussie over: socialistische scholing, de
plaats van de economie in de scholing. Met kanttekeningen en aantekeningen z.j
136.Brief van Moniek (onbekend) over de activiteiten van het POG-cabaret 1976
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137.Verhandeling "Lenins opvattingen over de rol en de opbouw van een revolutionaire
partij, het socialistisch bewustzijn en de spontane massabeweging" 1970
138.Verhandeling "Die Auseinandersetzung von Gesellschaft und Natur und der
Erkenntnisprozes" z.j
139.Brief van de SVB aan M. Meyer houdende gegevens over de SVB 1976
140.Artikel uit een bijlage van #Vrij Nederland# van 28 september over de situatie van
de arbeiders in de fabrieken 1974
141.Lijst met wijzigingen in het werkoverzicht van de commissie 'woonvormen' van de
MSR 1966
142.Verklaring van het landelijk bestuur van de SVB naar aanleiding van een
persconferentie van minister Diepenhorst op 5 september 1966
143.Agenda van een Ideologische Conferentie van de SVB op 16 en 17 januari over
studenten-syndicalisme. Met bijlage 1965
144.NSR-bulletin van 14 en 28 november en 12 december 1966
145.Stukken betreffende een kaderopleiding SVB te Blaricum in december 1965
146.Stukken betreffende doel en werkwijze van de SVB z.j
147.Stukken betreffende kadercursussen, congressen en scholing van de SVB 1966
148.Stukken betreffende vergaderingen van de NSR 1966
149.Aanvaardingsrede van onbekend voor het KSN-bestuur 1966-1967 op 14 oktober
1967
150.Inschrijfformulier van het aspiratielidmaatschap van de Societas Studiosorum
Noviomagensium Roland z.j
151.Stukken betreffende het introductiekamp van de KSN 1966
152.Overzicht van specifieke onderwijswerkzaamheden van de secretaris onderwijs van
de USM [1966]
153.Brief van G. Vlaskamp van het Vietnam-Comité Nijmegen over de problemen in
Vietnam 1966
154.Stukken betreffende de Stichting Studenten Gezondheidszorg (SSGZ) te Nijmegen
z.j
155.Aanmeldingsformulieren voor het Collegium Studiosorum Noviomagensium
'Telemachus' en voor de Inter-Corpsdisputaire Raad z.j
156.Uitnodiging voor een ledenvergadering van de USM op 16 september in verband
met de bestuursverkiezing 1966-1967. Met kanttekening 1966
157.Brochure betreffende het studentengezelschap 'Les Chevaliers de la Volieres' met
als bijlage een ijst met inschrijvingsdata z.j
158.Folder over lichamelijke opvoeding en sport aan de Katholieke Universiteit z.j
159.Nota interne voorlichting over een eigen blad of over binding met een bestaand
periodiek (NUB) z.j
160.Uitnodiging en agenda voor een Corpsvergadering op 3 mei. Met aantekeningen
1966
161.Brief over inschrijvingskaarten voor het congres 'Capitalism in the seventies' 1970
162.Inschrijvingsformulier voor de Politeia-scholingscursus. Themagroepen z.j
163.Verhandelingen: studentenhuisvesting in Nederland, organisatie der indirecte
voorzieningen 1966
164.Overzicht van de Organisatie van Sociale Voorzieningen van Studenten door
professor J. Schuyer van de Technische Hogeschool Twente. Met bijlagen 1966
165.Motie van afkeuring van het beleid van het bestuur Littaert-Peerbolten, ingediend
door de SVB 1966
166.Principes ten aanzien van de structuur van de NSR z.j
167.Brief van de NSV aan de fractiegenoten en belangstellenden. Met bijlagen 1966
168.Memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van de NSR. Met aantekeningen
en kanttekeningen z.j
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169.Verslag van de conferentie van vertegenwoordigers van de nationale
studentenunies van de lidstaten van de Raad van Europa te Straatsburg van 27 tot
30 april 1966
170.SVB moties aangaande de structuur van de NSR 1966
171.Resoluties, aangenomen op de 12e Internationale Studenten Conferentie op 21
december 1965
172.Brief van A.G. van Balen aan het Landelijk Bestuur van de SVB over
beschuldigingen in een brief van 29 september 1966
173.Overzicht van de stand van zaken van het overleg tussen docenten en studenten.
Met bijlagen z.j
174.Financieel rapport aan het Bestuur van de NSR over de periode 1 september 1965
tot 30 april 1966 1966
175.Verslag van het Nationaal Congres te Drienerloo op 14,15 en 16 april 1966
176.Lijst met stellingen voor de Conferentie van het Rectoren College van de NSR op 28
januari 1967
177.Verslagen van bezoeken van NSR-delegaties aan de Sovjet-Unie en Israël 1966, z.j
178-183.Stukken betreffende de Algemene Vergaderingen (AV) en sectievergaderingen (SV).
Met bijlagen en aantekeningen 1966
Bevat 6 stukken
178.199-202e AV en SV in januari tot en met juni
179.203e AV en SV in juli
180.204e AV en SV in september
181.205e AV en SV in oktober
182.206e AV en SV in november
183.207e AV en SV in december
184.Verslag "The charter of het international student conference" te Christchurch, New
Zealand van 22 juni tot 1 juli 1964
185.Verhandeling over inflatie als discussiestuk voor het scholingsweekend op 22
september 1973
186.Verhandeling over de scholingsopzet, discussiestuk voor het politeia-weekend te
Nijmegen 1974
187.Uitnodiging voor een vergadering over psychologie-begeleiding op 14 februari. Met
bijlagen z.j
188.Bibliografie Politeia-Scholingscursus 1974-1975. Kernlijst z.j
189.Stukken betreffende de scholingscursus 1975-1976
190.Politeia-scholingsmap medicijnen "Op zoek naar socialistische gezondheidszorg".
Met uitbreiding "Huisvrouwen, een vergeten groep in de (medische) hulpverlening"
1976-1977
191.Financiële stukken 1965-1966, 1973-1974, z.j
192.Scholingsmap Politeia z.j
193.Verhandeling "Permanente educatie in Nijmegen" 1975
194.Verslag van de regiovergadering van de Vereniging van Dienstweigeraars op 29
oktober. Met bijlagen 1975
195.Uitnodiging en agenda van de regiovergadering van de Vereniging
Dienstweigeraars, op 12 november te Nijmegen z.j
196.Brief van een voorbereidingscommissie aan de begeleiders over haar
werkzaamheden 1975
197.Verslag van de politeia-groep 3e-jaars studenten medicijnen. Met bijlagen z.j
198.Evaluatieverslag eerstejaars Politeia-groep z.j
199.Inschrijvingsformulier Politeia-groepen z.j
200.Stukken betreffende het archief 1974-1976
201.Verslag van de vakgroep Cultuur- en Godsdienstpsychologie z.j
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202.Verhandeling over Rusland van 1860 tot 1930. Manuscript z.j
203.Verhandeling "Beknopt overzicht geschiedenis Nederlandse arbeidersbeweging".
Manuscript z.j
204.Verhandeling "De arbeidersbeweging vanaf 1918". Manuscript z.j
205.Affiche 'Politeia-scholingscursus' z.j
206.Verhandeling 'Overzichtje van de gebeurtenissen in China' door Harrie (onleesbaar)
z.j
207.Aantekeningen van M. Munnichs over verschillende onderwerpen z.j
208.Verhandeling "De organisatie van de arbeiders en de organisatie van de
revolutionairen". Hoofdstuk IV uit W.J. Lenin: "Wat te doen". Kopie z.j
209.Verslagen van het Politeia-collectief van 24 november 1981 tot en met 25 mei 1982.
Met als bijlage en adressenlijst z.j
210.Verhandeling "Studeren zonder jezelf te verliezen" z.j
211.Literatuurlijst Politeia z.j
212.Verhandeling "Over de activiteiten van het Instituut voor Politiek en Sociaal
Onderzoek" (IPSO) 1979
213.Samenvatting (zeer korte) van Miep Stuurman:" Het reëel bestaande en het
noodzakelijke socialisme" z.j
214.Stukken betreffende de scholingscursus 1975-1976, verzameld door Toosje van den
Berk 1975-1976
215.Stukken betreffende de Algemene Begeleidings Vergadering onder leiding van Wim
van Beurden 1975-1978
216.Verhandeling "Hoe werkt de boekhouding?" door (anoniem) z.j
217.Stukken betreffendee de Politeia-begeleiders vergadering en weekenden
medicijnen. Met aantekeningen 1976-1980
218.Evaluaties van teksten en verloop van de scholing 1973-1974
219.Inschrijvingskaart als abonnee op het #Nederlands Studentenblad Democraten# z.j
220.Brieven aan en afschriften van brieven van Hans Langendam van het secretariaat.
Met bijlagen en aantekeningen 1969-1970
221.Brieven aan en afschriften van brieven van het secretariaat. Met bijlagen en
aantekeningen 1969
222.Stuk, houdende opmerkingen ten aanzien van scholing namens de Pedagogenbond
en ten aanzien van Politeia-scholing op de Kopse Hof z.j
223.Verhandeling over de functie en het doel van de versnelling van de technologische
vernieuwing z.j
224.Affiche "Youth accuses Imperialism" 1971
225.Affiche "Struggle for the recognition of the German Democratic Republic" 1971
226.Affiche over Cambodja, Laos en Vietnam 1971
227.Affiche betreffende de strijd van vrouwen tegen onderdrukking en uitbuiting z.j
228.Kaartsysteem met namen en adressen van personen en instellingen z.j
229-230.Stukken ingekomen bij M. van Herpen. Genummerd 1-125 1966-1967
Bevat 2 stukken
229.1966, nummers 1-78
230.1967, nummers 79-125
231-232.Stukken ingekomen bij M. van Herpen. Genummerd 1-229 1967-1968
Bevat 2 stukken
231.1967, nummers 1-136
232.1968, nummers 137-229
233.Uitnodigingen van B.G. Aalders van het Vietnam-comité voor een vergadering 1966
234.Lijst houdende namen van dagbladen. Copie 1965
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235.Lijsten houdende sprekers en deskundigen van de PSP. Copiën z.j
236.Lijst houdende namen van personen van het dagelijks bestuur, afdelingsbesturen
van Utrecht, Leiden, Amsterdam, Delft, Rotterdam en Nijmegen. Met bijlage z.j
237.Lijst houdende namen van belangstellenden z.j
238.Circulaires van het bestuur aan de leden en belangstellenden afdeling Nijmegen
1964-1966
239.Correspondentie met personen en instellingen 1964-1966
240.Agenda's voor en verslagen van het landelijk bestuur en van congressen. Met
bijlagen 1964-1966, z.j
241.Verslagen van lezingen 1965-1966
242.Stellingen bij de inleiding over "Het communistisch alternatief" door Jaap Wolf
1966
243.Agenda's voor en verslagen van de vergadering afdeling Nijmegen. Met bijlagen
1964-1966
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