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De studentenvereniging "Politeia" (circa 350 leden)\wi-rde vol.
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* *>f"

gens haar doelstelling het eocialisme op de universitefi^'ep. y^fcb'r^iden ^
en intellectuelen in contact brengen met de sdciaiisti'sch^'beffe^ing,
Politieke actie wees zij af, tenzij deze betrekking had-' op hot 't(6g(er
onderwijs.

>
Tot 1961

,
'•
••
•
•
~
* *
,
oriderhield de organisatie goede betrekking'en met de
.
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Parti j van de Arbeid, doch wegens radicalistisch optr,e'd'|n'-ryS'p^ d|-.J^*tu. . . . . . . .
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"vervlakking" in de socialistische parti jen, die tot ult-irfg k'iwam 1ft -de
"meest kleurloze beginsel'prograras".

~,

Pogingen van de zijde van de Parti j van de Arbeid, oiii een fja,si,e
tot stand te brengen tussen "Politeia" en de in 1962 als tegerihanger
daarvan opgerichte Federatie van Democratisch Socialistische St-'udenten
Disputen,

<•/

mislukten.
_,

ji5-'*'

In het kader van de in juni 1963 opgerichte Stude.nt-envalt'bSwe^ihg - -*t'T
*'""'',- ". °*^*?

,-«^ ,

werkt "Politeia" wel samen met de comraunistisch georiente.ercte sjfuljef£t|n-r ^
- _ '_."''^-"5-T?1?" gyorganisatie "Perikles" te Amsterdam, al wil men daarme'&J tin, jgefeH*"geffl°
If/
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'
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vereenzelvigd v/orden. Meer dan door een weldoordachte -ide^ol^gie .yp^lfen
|vfr v *""""- ' ~-T/»? jf',
de "Politeia"-leden zich verbonden door hun sympathie ybtTr 'd,e maat^spjiap-- ^
pelioke'-'und^erdijg^.fSun radjLcaiisjne ve^yajlib eclittr gemak"Keli'|k in "riyol'u^ ; ^".
t ion air pnV'er s tlfid"" .
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KORTE SCHETS VAN..DE STUDEN

De studentenvereniging "Politeia" is een links socialistischc
studentenorganisatie, die onder zijn bestuurders en leden-enkele
trotzkistische element eh telt. De organisatie, die in sfe'pt^e^b'er
19^5 werd opgericht, kan beschouwd worden als een vpor-tzesting van
de Sociaal Democratische §tudentenclubs (SDSC) van_ v6.6r.i9ihp. Er
is evenwel een belangrijk verschil: de vooroorlogse st'udentenvereniging onderhield nauwe betrekkingen met de toenmalige SDAP; bij de
oprichting van "Politeia" werd echter nadrukkelijk vastgesteld dat
men, alhoewel ideologisch verbonden met de Partij van "de .-Arbeid
(PvdA), geen. organisatorische banden er mee v/ilde aan'gaan. Bij
"Politeia" zou het studiekarakter meer op de voorgrond staan, terwijl de organisatie van voor de oorlog een strijdorgariisatie was.
Volgens de doelstelling v/ilde de socialistische studentehvereniging "Politeia" verantwoordelijkheidsgevoel kweken door~ bestudering van politieke vraagstukken. Het was de bedoeling het socialisrae op de universiteiten te verbreiden en intellectuelen in contact te
brerigen met de socialistische beweging. Op die manier wilde men bijdragen tot het verwezenlijken van idealen, v/aarvoor - zo wordt gezegd socialisten over de gchele wereld hun beste krachten inzetten.
"Politeia" wees in het algemeen politieke actie van de hand, tcnzij
deze betrekking mocht hebben op het hoger onderwijs zelf.

Aanvankelijk onderhield de PvdA goede relaties met "Politeia".
Er was regelniatig schriftelijk en mondeling contact en de Wiardi
Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de partij, verleende "Politeia" s'ubsidie.
In februari 1961 verbrak-de parti-j het contact. "Politeia" werd
verweten remmend te werken op de ohtvirikkeling van de denkbfeelden van
de PvdA. Om 'die r'eden werd het sfihloos geacht deze studentehorgSn~isatie "frog' lariger' m'et het visitekaaft je van de partij in de s'tuderitenw'ereld te laten optreden".
Uit door de Partij van de Arbeid in januari 1962 uitgegeven
documentatie inzake de breuk

is af te leiden, dat de ontstane menings-
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verschillen zijn terug te brengen tot de "negatieve behadering" van
politieke vraagstukkeh door "Politeia". Bovendien was het studiekarakter raeer en meer op de achtergrond geraakt, waardopr "Politeia"
eigenlijk (zoals vroeger de SDSC) een strijdorganisatie geworden was.
In tegenstelling met de studentenvereniging van. vopr de oorlqg wenste
"Politeia" zich evenwel niet te conformeren aan de politieke inzichten van de democratisch socialistische partij.
Dit komt het duidelijkst naar voren uit de activiteit van
"Politeia" ten aanzien van de staking in Belgie, eihd I960 - begin
1961.

Deze vormde de directe aanleiding tot het verbreken van de

relatie.
Op 19 januari 1961 belegde de socialistische studentenorganisatie in "Bellevue" in Amsterdam een demonstratieve vergadering.
In een vooraf verspreide oproep heette het onder meer: "De Belglsche
arbeiders begrijpen, dat alleen een politieke omwenteling in socialistische richting, de achterstand en verkommering van grote delen
van het volk kan elimineren". Met vette letters volgde dan: "De
Belgische staking gaat om leven of dobd". "Politeia" nodigde als
spreker

uit, die werd aangeduid als de

leider van het Antwerpse stakingscomite. Volgens de PvdA was hij
echter geen stakingsleider, maar een linkse, oppositionele figuur.
Weijnincks bracht ter vergadering naar voren, dat de Belgische
socialisten liever een tientje van een Amsterdarase dokwerker zouden
aannemen, dan een ton van het NVV op de door

gestelde voor-

waarden. "Politeia" verklaarde zich aan het slot van de vergadering
solidair met de Belgische arbeidersklasse. In het commentaar op deze gebeurtenissen verklaarde de PvdA, dat dit niets meer te maken had
met een aanvaardbaar non-conformisme, maar alles met het pndermijnen
van het democratisch en organisatorisch besef, dat de Nederlandse
arbeiders zich in bijna 60 jaar strijd tegen revolutionair onverstand
hebben eigen gemaakt. Geconcludeerd werd, dat daze kv/estie geen toevallige misgreep tvas, doch een uitvloeisel van een ahti-PvdA-instelling en van een anti-democratische gezindheid van hen, die de laatste jaren de lakens in "Politeia" uitdeelden.
Ook waren er meningsverschillen gerezen ten aanzien van het
nieuwe beginselprogram van de PvdA, de status van Nieuw-Guinea, de
Duitse kwestie en de Algerijnse bevrijding. Een onderdeel van dit
laatste punt vormde de houding ten aanzien van de "Jeune Resistance",
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een beweging van Franse jongerenj die ten tijde van de Algerijnse
crisis dienstweigering en desertie voorstond. Blijkens een verklaring van het hoofdbestuur van "Politeia" in de herfst I960 uitgegeven, stelde men zich volledig achter doel en streven van deze
beweging.
Zoals hiervoor reeds werd geraernoreerd schreef de leiding van
de PvdA de radicalistische gezindheid bij "Politeia'1 toe aan hen, die
deze organisatie bestuurden, C.igetwijfeld werd daarbij ge.doeld op de
onmiskenbare invloed van trotzkistische jongeren. Reeds van 1956 af
stelden dezen, en speciaal de leden van de afdeling Rotterdam, pogingen
in het werk de opzet van de studentenorganisatie te veranderen. Zij
waren van mening, dat "Politeia" naar buiten strijdbaar diende te zijn.
In juni I960 schreef de toenmalige trotzkistische voorzitter
dat de socialistische studenten zouden voortgaan met het
steunen van de Algerijnse en andere revoluties in koloniale en halfkoloniale landen. Ook streefden zij naar een "v/erkelijk socialistische politiek" met betrekking tot Indonesie en verwierpen zij de
"vervlakking" die in de socialistische partijen naar voren kv/am en
zich onder meer manifesteerde in het aannemen van de meest kleurloze
beginselprograms, Deze

was ook voorzitter van "Politeia"

ten tijde van de breuk met de PvdA, Andere Trotzkisten, die hun invloed doen gelden zijn

'. Deze laatste

is hoofdredacteur van het orgaan (dat sinds September 1963 wegens
financiele raoeilijkheden niet meer is verschenen).
Het huidige hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter is

,. Als vice-voorzitter treedt

op

heeft de functie van secretaris,
die van penningmeester. Deze personen zijn politiek van

onbesproken gedrag.

, die scholingssecretaresse is,

reisde in juni 1963 naar Moskou. Als lid van de Nederlandse delegatie
nam zij deel aan het 5e congres van de communistische Internationale
Democratische Vrouwenfederatie (IDVF). Internationaal-secretaris

is

. Hij nam in 196l deel aan "Ban de Bom"-acties en
beledigde in april 1962 opzettelijk H.M, de Koningin.
In 1963 hebben de PvdA en "Politeia" weer toenadering gezocht.
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Van partijzijde wilde men bevorderen, dat de in 1962 kennelijk als
tegenhanger van "Politeia" opgerichte Federatie van Democratisch
Sociali '-ische Studenten Disputen

(FDSSD) een fusie zou aangaan me".

"Politeia". Wei vond daartoe een aantal besprekingen plaats, doch do
onderhandelingen mislukten. De resolutie, door "Politeia" op het congres in raei 1963 aangenomen, was het voornaamste struikelblok. Daarin
werd gesteld, dat Nederland moest overgaan tot eenzijdige ontwapening
en de atoomkoppen van haar grondgebied verwijderen. Ook moest Nederland
uit de Nato treden. Deze resolitie was voor de FDSSD onaanvaardbaar.
Als gevolg van het raislukken van deze fusie, aldus mededelingen van
"Politeia", vond de partij het juister met geen van beide studentenorganisaties nauwe relaties aan te knopen. Wei kunnen zowel de FDSSD als
"Politeia" rekenen op incidentele, financiele steun, voorzover de partij
er geld voor beschikbaar heeft. Ook zou de PvdA er in hebben toegestemd
te bevorderen, dat er regelmatig contact tussen bestuurders van de partij en "Politeia" zal plaatsvinden.
De vereniging "Vrienden van Politeia", die na de breuk door een
aantal oudere intellectuelen uit PvdA-kring werd opgericht, verstrekt
eveneens geldelijke bijdragen.
"Politeia" had in december 1963 afdelingen in Amsterdam, Delft,
Leiden, Rotterdam en Utrecht. Gegevens over ledentallen zijn schaars.
Vermoedelijk ligt het totaal aantal leden tussen de 300 en 400.
"Politeia" onderhield, voor wat de CPN en de daaraan onderhorige
mantelorganisaties betreft, in het verleden alleen incidenteel contact
met de communistisch georienteerde studentenvereniging

"Perikles". In

maart 1958 ^verd een gezamelijke toneelavond georganiseerd, die in
"Politeia"-kringen nog al wat stof deed opwaaien. Men wilde in geen
geval vereenzelvigd worden met "Perikles".
Sinds de oprichting van de Studentenvakbeweging (SVB) eind
juni 1963, lijkt het er op, dat "Politeia" van haar afwijzende houding
ten aanzien van "Perikles" wat is teruggekomen. Het is mogelijk, dat
dit een gevolg is van de samenwerking binnen de SVT van Periklieten en
Politeianen, die overigers ieder voor zich alias doen om zoveel mogelijk
functies te bezetten en invloed te verkrijgen.
Op k december 1963 werd door een gezamelijke actie de ingang van
de mensa in Amsterdam gebarricadeerd. De bedoeling was de mensa te
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boycotten als krachtdadig verzet tegen de afschaffinj van de eettafelsubsidies. Op 30 januari jl. organiseerden beide organisaties een
gezamelijke foruraavond. Gesproken vverd over de mogelijkheid voor
Nederland om actief mee te werken aan het behoud van de wereldvrede.
Voor "Politeia" voerde
nist

het woord, terwijl de commu-

namens "Perikles" sprak. Ca. 125 personen woonden de

bijeenkomst bij.
"Politeia" is aangeslotea bij de Internationale Unie van Socialistische Jeugd (IIISY), die in Wenen is gevestigd.
In de afgelopen jaren had "Politeia" regelmatig contact met
studenten in Joegoslavie. Diverse leden van de organisatie reisden
naar dat land. Als tegenprestatie nodigde "Politeia" in januari 1963
een tweetal Joegoslavische vertegenwoordigers uit naar Nederland te
komen. Hun werden toen visa geweigerd. Uit raededelingen van noveraber
1963 van "Politeia" bleek,dat op dat tijdstip twee gedelegeerden van
de Joegoslavische organisatie Savez Oraladine Jugoslavje in Nederland
verbleven

als gast van de socialistische studentenorganisatie.

Insc_hatt_ing_van "Politeia".
In"Politeia" verenigen zich jonge, nog studerende intellectuelen
van overwegend radicaal-socialistische inslag. Meer dan een weldoordachte ideologie bindt hen echter de sympathie en de solidariteit met
de traditionele "underdog". Zij zijn niet anti-deraocratisch in principe, maar willen toch als strijders voor vrijheid en recht in zekere
zin op de barricade staan. De practische kant van de democratic, het
geschipper, de corapromissen-politiek, het eindeloze gepraat met
"kwaadwillenden" is in deze kring niet populair: v/ie niet horen v;il, die
raoet maar voelen.
Volgens een verklaring in de beschrijvingsbrief voor het congres
van mei 1963 zal "Politeia" zich laten leiden door wat zij zelf als
belangrijk ervaart en niet door hetgeen door verwante organisaties als
schadelijk of voordelig wordt aangemerkt. Waarschijnlijk is dit vooral
als verzet tegen het democratisch socialisrae van de Partij van de
Arbeid en het NVV bedoeld.
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De links-radicale orientering bepaalt in hoofdzaak de belangstellingssfeer, doch vervalt gemakkelijk in "revolutionair onverstand".
In laatste instantie raoeten de Politeianen wel in staat worden geacht
tot wanordelijk gedrag of zelfs onwettig optreden en opruiing.
Bedacht moet worden, dat de roulering van leden en bestuursleden
in een studentenorganisatie zeer groot is* Na twee of drie jaar kan de
sfeer daarin geheel veranderd zijn. De hierboven weergegeven inschatting goldt dan ook slechts voor het huidige tijdsbestek.
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