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Doelstelling van de universitaire acties
Tot het materiaal dat aan de deelnemers van het SVB-seminar
werd uitgereikt, behoorde ook een stuk van 9 blz..gewijd aan de
doelstelling van universitaire acties* In een korte inleiding
wordt het volgende gesteld:
"Het kader, waarin universitaire acties geëvalueerd moeten
worden is de politisering van wetenschappelijke werkers in
het algemeen en van studenten in het bijzonder» Het politiseringsproces is een collectief proces; het houdt naast het
aspect voor het denken, een aspect voor het handelen in, dat
leidt tot een collectivisering van het politiek bewustzijn
en impliceert het organiseren van het verzet en de verdediging tegen de repressie* Onder gepolitiseerd zijn wordt dan
verstaans je eigen situatie en in het algemeen maatschappelijke verhoudingen beoordelen binnen het kader van een
socialistische maatschappijvisie, waarbij deze beoordeling
gekoppeld wordt aan een verzetsraentaiiteit, d.w.z. de-bereidheid actief georganiseerd verzet te plegen."
Onder de tussenkop "Faculteitsacties, een globale richtlijn",
wordt o.m. gezegd dat in het actieschema, de voorbereidende,
motiverende fase, een belangrijke plaats inneemt. "We hebben
in de faculteiten te maken met grote groepen ongeïnteresseerde
mensen, die- nauwelijks belangstelling hebben voor maatschappelijke en universitaire problemen, en de relevantie van het
aan de orde stellen van deze problemen niet direct onderkennen* Dit impliceert, dat het begin van een actie een uiterst
delicate aangelegenheid is. In de motiverende fase, die tot
doel heeft mensen bij deze problematiek te betrekken, moet de
probleemstelling gesimplificeerd en subtiel uiteengezet wor- j
den. De politieke analyse van universitaire problemen heeft
dan ook in deze fase niet plaats. Hierdoor immers zouden
mensen gemakkelijk afgestoten kunnen worden, zodat zij voor
lange tijd onbereikbaar zijn voor welke actie dan ook." Ook
wordt gesteld, dat het faseverschil tussen elite en achterban
gecamoufleerd moet worden door de actiegroep. Deze heeft de
functie van voorhoede in het anticiperen op en het richting
geven aan het verloop van het proces. Wel moet dit uitdrukkelijk op een bedekte manier plaats vinden.
Over de hervorming van het onderwijs wordt o.m. gesteld, dat
bij het afdwingen van hervormingen z6 moet worden gemanoeu;
vreerd, dat ogenschijnlijk onschuldige hervormingen een
latent explosieve situatie teweeg brengen, die de basis
vormt voor verdere actie.

- 2-

Inzake het overleg en de onderhandelingen wordt de volgende
waarschuwing gegeven (in kapitale letters):
"Het meest verraderlijke moment van de herstructurering:
wanneer het niveau van de studenten niet voldoende ontwik»
keld is, mogen geen hervormingen worden doorgevoerd. De actie resulteert dan in een verbetering en dus een vereluiering van de fundamenteel gelijkblijvende bestaande orde,
waarna het nog moeilijker wordt de oppositie te organiseren".
Opa.t Uit het stuk blijkt niet wie de opstellers zijn. Wel dat
het geheel is afgestemd op de verhoudingen h.t,!• en dat
het van recente datum moet zijn*
Persberichten
27 en 28-1-1969

Ondergaat Dutschke in Engeland een behandeling door een hersenspecialist?
Rudi Dutschke, die zes weken geleden onopgemerkt naar Engeland
kwam, mag volgens de Engelse minister van binnenlandse zaken
nog een half jaar in dat land blijven. Wel moet hij afzien van
politieke activiteiten* Dutschke is onder behandeling van een
Londense hersenspecialist*
Volgens zijn advocaat
, zou Dutschke evenwel twee
weken geleden uit Engeland zijn uitgewezen. Dit bericht werd
door het Engelse ministerie van binnenlandse zaken onmiddellijk
tegengesproken.
Opm.; Op 9 december vertrok Dutschke uit Italië naar Zwitserland
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op candidatenlijst SVB-grondraadsverkiezingen UvA !
Bij het vaststellen van de SVB-candidatenlijst voor de a.s.
grondraadsverkiezingen aan de Universiteit van Amsterdam, bleek ',
op de 2*fste plaats te staan.
gaf inmiddels
een verklaring uit over de positie van de student in de klassenmaatschappij, de politieke functie van de universiteit en het
politieke studenteuactivisme.

- 3frat de leden van de Sentrale Beleidskoramissie (SBK) betreft, schijnt
vooral Henk Vlaar, vroegere voorzitter van de SVB, tegen
aanblijven gekant te zijn. Hij ia er zich evenwel van bewust, dat
stevig in het zadel zit, daar hij in de loop der jaren vele
relaties in het buitenland heeft weten op te bouwen.
Bericht van
27-1-1969

Permanent actieeentrum SVB?
Op een ledenvergadering van de SVB te, Amsterdam op 20 januari j.l.
kwam een voorstel van
_
aan de orde inzake mogelijke
manieren tot verandering van de werksituatie binnen de SVB.
Daarin stelt
voor binnen de SVB een actiegroep te vormen van^
ongeveer 30 man, die in eerste instantie over een periode van li a
2 maanden - volgens een vastomlijnd programma - gerichte en voortdurend doordachte actie gaat voeren. Zij zal na gedurende drie of
vier dagen de centrale kwesties bediscussieerd te hebben en een
gedetailleerd actieschema over een langere periode opgesteld te
hebben, beginnen met een actie volgens het model van de "Marisactie", met megafoon, demonstraties en andere adequate middelen,
over een periode van één a anderhalve week, uitmondend in massavergaderingen over de thema's, die in de actie centraal zullen
staan: Radenuniversiteit en projectonderwijs. Hierna zal zij voor
een periode van ongeveer twee weken"undergrouhd" gaan, d.w.z. zich
opsplitsen over de verschillende actie- en werkgroepen aan de verschillende faculteiten; deze periode moet ook gebruikt worden voor
evaluatie van de actie en voor verdere scholing.
Het is duidelijk, aldus het voorstel, dat wil zo'n actiegroep enig
succes hebben, aan twee voorwaarden voldaan moet zijn, te weten
een sterke motivatie bij de individuele leden van de actiegroep
en het voorkomen van het uiteenvallen van de groep* Daarvoor is
een voortdurende sociale begeleiding van de leden van de groep
nodig, m.a.w. een zeer intensief onderling contact. Om dit te
bereiken valt te overwegen een permanent actiecentrum in te richten, waar de leden van de groep acties kunnen voorbereiden, discussies kunnen houden, maar indien noodzakelijk ook kunnen eten
en slapen.
Opa, t 1., De opsteller van dit plan
, is behalve lid
van de Sentrale Beleidskommissie van de SVB, ook lid van
de SJ. In september 1968 nam hij deel aan het 23ste congres van de SDS in Frankfurt.
2. Het laatste deel van zijn plan lijkt op de in West-Duitsland reeds bestaande Kommune's zoals in West-Berlijn de
Kommune I (die in 196? voor een groot deel de verzetsactiviteiten tegen de Sjah van Perzie organiseerde en die
ook een werkzaam aandeel had in de activiteiten tegen het
bezoek van de toenmalige Amerikaanse vice-president
Humphrey).
, op dezelfde vergadering gekozen als lijsttrekker
van de SVB voor de ASVA-ledenraadsverkiezingen, was het met dit
plan niet eens en wilde vasthouden aan het besluit van het SVBcongres, dat de organisatie zich zou concentreren op de faculteiten.
Bij een stemming daarover kreeg Buys 2k stemmen en Middendorp 22.
Besloten werd om in principe beide lijnen te volgen.
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Gaat de SVB een Griekenland-actie In Eindhoven organiseren?
Tijdens een zaterdag 25 januari j.l. in Leiden gehouden vergadering van NSB en SVB, kwam
_
, lid van de SBK, net
het verhaal dat Philips televisie-toestellen zou hebben geleverd aan de Griekse regering, die deze op het platteland zou
hebben doen plaatsen om de bevolking te indoctrineren • Volgens
dit verhaal zou de pres. curator van de Eindhovense T.H.,
een Philips-"bons" zijn.
Ter vergadering zou daarop het plan geboren zijn om binnen enkele weken daartegen in Kindhoven actie te gaan voeren. Met.
bussen zou men daartoe uit verschillende univeraiteitssteden
naar die plaats willen gaan* Hen wilde een zgn. "harde" actie,
omdat de politie Eindhoven onder de "competentie" van Philips
valt* (Ken bedoelt daarmee, dat aangezien de Philips-fabrieken
in Eindhoven gevestigd zijn, de politie aldaar wel extra actief
zal optreden tegen de demonstranten.)
Opa.i Het is mogelijk dat de SVB hier het oog heeft op de
bouwcurator Ir.
, die tevens een der directeuren vaa
Philips is.
Bi.j eenkomst van SVB-praeses grondraden op 29-1-1969 in Utrecht
Tijdens een op die datum te houden bijeenkomst zou gesproken
worden over de grondraadsverkiezingen, waarvan zou vaststaan dat
deze in ieder geval zouden doorgaan. Het beraad zou handelen
over het al dan niet werken met schiJnpartijen
Inmiddels werd bekend
dat de grondraden van de ASVA, de Unie van Studenten in Nijmegen en de Studentenraad van de VU, door enkelvoudige candidaatstelling (alleen SVB) zullen worden gekozen.
Ook werd vernomen dat volgens
, voorzitter van het
Landelijk College van Studenten Faculteiten Organisaties, de
minister van O & W aan dit college een subsidie van ƒ 5000,zou hebben verleend, toen bekend werd dat de NSA niet aan de
verkiezingen zou deelnemen. In SVB-kringen stelt men nu dat
door "dit lonken van de minister" naar het landelijk college,
de buitenparlementaire oppositie in de hand wordt gewerkt*
Daarom wil de SVB dit punt in haar program opnemen*
Anti-NAVO-activiteiten
Op 29 Januari zouden vertegenwoordigers van de grondraden
eveneens samenkomen in Utrecht om te spreken over de NAVO.
Op 15 februari 1969 vergadert de Verenigingsraad van "Politeia" over actie tegen de NAVO, met misschien, zoals dit mededelingenblad van de Amsterdamse afdeling bekend maakt, een
spreker van de SDS.

Seminar over stakingsrecht in Nijmegen
Van ^0 januari tot en met 2 februari 1969 wordt in het gebouw van de Unie van Studenten in Nijmegen een seminar gehouden over het stakingsrecht. Als literatuur wordt aanbevolen
de brochure "Stakingsrecht" van Herman Drenth, de Wet BBA en
de jurisprudentie vanaf 1966.

Opm. Herman Drenth speelde in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog een vrij belangrijke rol in de trotskistische Revolutionair Communistische Partij (HCP).

"De Rode Draad"
15-1-1969

Het bestaansrecht van "Politeia" in het geding
Deze aflevering van het mededelingenblad van de Amsterdamse afdeling van "Politeia" is voor het grootste gedeelte gewijd aan een
discussie over het bestaansrecht van deze organisatie* Het is de
bedoeling dat hierover op de ledenvergadering van k februari a.s*
een beslissing wordt genomen* Daarbij zal het gaan over de vraag
of "Politeia" zelfstandig moet blijven voortbestaan, dan wel fuseren met de SVB.

Bericht van
50 januari 1969

Nieuwe college-staking op komst?
Tijdens een zgn. activistenvergadering van SVB'ers van de Universiteit van Amsterdam op 27 januari j.l. werd bekend, dat men actie
wil gaan voeren voor een extra-studietoelage van ƒ 4oo,-. Men hoopt
de studenten zo te kunnen activeren, dat aan het eind van deze
week (voor wat Amsterdam betreft mogelijk op een op 30 januari
in de Oudemanhuispoort te beleggen bijeenkomst) een ultimatum aan
minister Veringa gesteld kan worden met als stok achter de deur
een college-staking op 5 februari a.s.
SVB voelt niet jvoor contact met IUS
Tijdens deze bijeenkomst werd voorts bekend, dat de SVB vijf kaarten kon krijgen voor een in Cairo te houden bijeenkomst van de
communistische Internationale Unie van Studenten. De kaarten zouden in Parijs klaar liggen. De SVB doet er evenwel niet aan mee.
omdat de bijeenkomst waarschijnlijk iets te maken heeft met een
vanuit Berlijn tegen de NAVO te organiseren actie. Daarvoor wil
de SVB zich niet laten gebruiken. Men zou de kaarten nu naar een
linkse jongerenorganisatie (mogelijk de SJ?) willen doorspelen.
Voorts werd over deze zaak bekend, dat het SVB-landelijk bestuur
reeds eerder besloten had er niet op in te gaan. Ken is bang "gelijmd" te worden en zodoende onder invloed van de 1US te komen.
Opm.;Het betreft hier vermoedelijk een vergadering van het
Executief Comité IUS in januari 19&9 te Cairo.

