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Bijgaand moge U worden aangeboden
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inzake studentenactiviteiten alsmede
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Ex.no. '2

Dit bulletin beetaat uit 2 biz.

Bulletin no.6l d.d. 14-11-1969

Re or g an i s_ati e _s t u d en t e no pp o s i t i e ?

In het eerste nummer van de ?e jaargang van dit studentenblad (oor-
spronkelijk een SVB-uitgave) is er duidelijk sprake van een fcerugkeer
van de "ideologen" op iiet terrein van de studentenoppositie. In een
hoofdartikel "besternd voor de studentenoppositie" (als bijlage I bij
dit bulletin gevoegd) pogen deze "ideclogen" aan da oppoBiticnele stu-
dentenbeweging nader richting te geven. We bevinden ons in een over-
gangsfase, aldus de auteur(s). Na de syndicalistische fase hebben w&
de anti-a.utoritai.re fase gekregen vmarin v;e ons nog steeds bevinden.
Door de studentenoppositie wordt nog steeds gewerkt volgens een anti-
autoritair model: het conflictmodel dat eindigt in een grootscheepse
botsing tussen student en overheid. "We inoeten inzien dat we er tot
op heden niet in geslaagd zijn via dit model'ook een socie.listiscii be-
wustzijn te geven aan de sti'ijdende studenten".. . het wachten is op
(een derde fase) een socialistische studentenoppositie die. een deel
is van de klassenstrijd.

ropria
-li-1969

>2S

Het bestuur vai'i de Universiteit van Anisterdara organiseert van. 6 t/ra £0
novenber discussies over de definitieve be«titurssti¥uetuur, ctlcius een
mededeling in dit Amsterdamse studentenblad. Aan dit bericht v/ordi Oc£.<
toegevoegd clat er ac_tie gevoerd meet worden en dat disxliasĵ  machteloof
is, "zeker tegen de raacht van het univcrsiteitsbestuur, die bovendien
nog steeds groter v/ordt", Het bericht besluit met de zinsnede: Ken zov
zich de eerste november-dagen reaar meeten bezighouden met het uitdenksi
en voorbereiden van acties.

srsbericht *) Oproep Tilburgse studenten

Een vergadering van ca 500 Tilburgse studenten heeft op 11 november j.J
een beroep gedaan op alle etudenten in Kederland, de universiteiten en
hogescholen te bezetten als minister Veringa's opvattingen over de 'toe-
koinstige bestuursstructuur wet zouden v/orden.

iricht van eind
vtober 1969

Publicatie°&bqnnenient ASVA

Volgens '. -r van het ASVA-bestuur, v;ordt de
cohtributie die thans nog van een aantal trouwe SV'B-leden. wordt ont-
vangen,- gebruikt orn oude schulden van deze organisatie af te lessen.
In hetzelfde licht moot ook het zgn. "publicatie-abonnement" van de
ASVA gesien worden, dat a raison van / 15,- inforrnatie aan abonnees
verschaft. Het aouden hier stencils en raededelingen betreffen, die
ASVA-leden toch al (gratis) kurjnen krijgen, maar die nu ten behoeve
van de abonnees gebundeld worden. De baten van die verkoop zouden even-
eens worden gebruikt ora de schulden van de vooraalige SVB af te betalcu
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Bericnt•van
2^-10-1969

Cpngres VjJ

In december 1969 wordt aan de VU in Amsterdam een centres gehouden
over een sociologisch onderwerp, ' / ""
hebben in verband daarmee kox-tgeleden contact; opgenomen met het insti-
tuut waaraan F ien is. Een zekere - van
bedoeld instituut, heeft toegezegd op het VU-congres te zullen Komen.
spreken.

Met het instituut- wordt vermoedelijk bedoeld hfit Frankfurter
Institut fur Sozialforschurig, waarvan :> lid van de
directie is. Soraraige radicale studentenleiders in West-Duitsland
zijn aanhangers van .

'Survey"
a journal of
ioviet and Bast
iuropean Studies)
d !er-lente

*) Amnestie

Blijkens een bericht in dit tijdschrift, heeft een zekere
een van de organisatoren van de mars naar het Pentagon in 19&7 c;n va;a
de deinonstraties in 1968 tijdens de Pemocratische Converitie in Chicago
in een op 13 februari 1969 in de "Hew York Review of Books
gepubliceerd artikel, naar voren gebracht dat het noodzakelijk is een
offensief te organiseren tegen de gerechtshoven. Volgens hem wordt doo:
wraking van het hof de Amerikaanse samenleving in zijn vvezen aangetasfc
Bij relletjes op carr.pus-universiteiten, is de meest rayolutigEairLe eis
waaraan door de regering nooit voldaan kan worden, die voor ̂ amrte:gtij3.
Door het rnechanisrae voor bestraffing van de burgers aan te valleii, val
men de grondslag van macht en oriderdrukking aan.
OTTO, in dit verband sordt he-r-J.ncord aan een persbericht van 20 oktobei-

j.l. over een petitie van vijftien hoogleraren asn het parlernent
en d& rainister van justitie, waarin wordt aangedrongen op amnest'ii
voor de studenten die veroordeeld werden \vegens him deelnerning aas
de bezetting van het Maagdenhuis. Dit bericht volgde op een pcrs-
bericht van 1^f oktober waarin cprake was veji een pamflet van de
studentenactiegroep "'.Vordt vervolgd"; daarin werd eveneens opge-
roepen tot een actie voor amnestie. Volgens de actiegroep was de
strijd voor dernocratisering van de universiteit en tegen de plann;
van Veringa en Belinfante onverbrekelijlc verbonden met acties teg<
de justitiele inrnenging (zie bulletin no.57 d.d. 17-10-1969).

*) Vrij voor actie.
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DenidtWdi.eT'fe'een TwoTutiTnair'si'uds'.i-'tsniSTgrf,1 bcGtenjd voor 4? tcjrlt er; prfikitjfc vio tic etudentenoppns;tie, Het vordi u'tgcgeven
door (Jo ESP oii verschijnt iedere vw-Hicn ^a^en. Locafc r.siinTerf: koaten 75 sant, reaar c'cz.e kecr hfrlemafll uieta.
Een aboni>.eijn?"t kost /I2. 5i) par iair, *!tf vclgl ie t-sidlcn:

fc.uif-rnt&*iro fi 2G7PO biv £5.° -Sct-rti-L-JiiniEtT. *i /;i';6(2i<lur.t of

kv;ir> ioi ci.uvd coor citdewcrk'j.^ y«i5: bi3z ici-k^br-i:?, ed3v gretdf-iiao, willeiaion Kulezseijor, cyiwlst kJe)"1"-^! dor Is'

Demokrater is besterad voor de studentenoppositie.Dat betelcenl dai we voor a'.les een font proberen te
vermijden, nameiijk dat het hlad in feite volgeschreven word I door eon paar geisolecrde menson vanuit
de rust van ban sludeerkamer,
Dsmokrater moet volgesohrcven worden door de studeritenoppositie als geheel.dst v/il zcggcn voor alles
door de belangrijksie kernen ervan, de basisgroepaji.de fakultcitskernan, enz. Natuurlijk vail dat niet in
een keer fcer realiseren.maar da ontwikkeling van de studentenoppositie maakt het wel eleeds meer ino-
gelijk.
Omdat ds vaste .medcwerkers niet met ifcdere groep kunnen praten en iiiet op iedsr seminar sanwezig
zijn, vragen vvij alletnedeatriiderszoveel mogelijic teksten, stencils, vertalingen, vertaalbare slukken, enz.
op te sturen aan het redaktieadres: (voor lop ig)

dernokrater
nicuwe leliestraat 305
amsterdarn tel. 23 14 64

Door dt oppositie zeli moet dernokrater gemaakt en zonodig orngevorrad worden.
We werfccn dddrem met zoveel energie aan het opzetten van eea goed blad, omdat het noodzakelvjk is dat
door cms veel gediakussieerd wordt, theorieen uitf^ewerkt en vernieuwd worden, alrties bekritiseerd wor-
den, aktiegroepen van elkaar leren,niouwe gegevons snel verspreid word en, enz. enz.
Kortom \ve wiilsn meehelpen aan liet opbouwen van een linkse opeubaarheid en partisipercn in rdcties.
Om bet oprichten van prive'-podiumpjes te voorkomen worden de artihelen 20 sober mogelijk gesigncerd^
De-mokrater kan y.ijn t&ek elschts vervullen \vanneer het zich baseert op de studentenbevveging. ?,clf, die
?.ich op dit moment in eevi ov^r gr.iigora.su b-svindt.De snti-autoritaire fuse heeft de EindLkalistieGe fase
afgclost -3ii hat xvachten. is op (agcren io voor) een socialistiesa studeutenoppositic die ee.i deei ie van een
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Di< i.ijkeri inooie 'kieten, w&l al to radikaal inissclilen, niaar de praktijk bev/ijst het tegisndesi. llosv/el dui-
zertdo stu'ieiirea bereid waren cm nog korl gelerlen aasi feile aluies deel te nemea, warcn maar iveinigsn
beroid oin det',I te neinsti aan de zomeruniversiteil, en zijn op dit. moment nog minder mensen bereid om
bijvoorbeeld een Vietnam -kampagne door te vocren. Terwijl het toch uiterel nood^akelijk i:.',.
Hot is r.oodzaJcelijk o'at gewcrkt wordt aan een oppositie die op twee punten verschilt met de huidige:
\. dat do studentenoppoHitie ^ichKelf ziet a!s een deel van een veelomvattende oppositie;
2, dat de studentenoppositie erin slaagt om historie.se fouten te vermijden.
Konkreotsering:
1. Deel van de klassestrijd zijn betekent in staat v.ijn om feitelijk bij te dragen aan de strijd in de be-
drijven en snholen, in staat zijn om ook bij le dragen aan de Vietnamese revolutie, in etaat zijn om kritiek
te ontwikkelen op de russiese aanval op de CSSR, enz.
Op dit moment wordt door ons nog steeds gewsrkt vofgens een anti-autoritair model: het konflikt-model
dat eindigt in een grootscheepse botsing tussen studenten en overheid.We moeten inzien dat we ei tot op
heden niet in geslaagd zijn om via dit model ook een soci;ilis'des bewustzijn te geven aan de slrijdonde
etudenten, Dat lijkt abstrakt, maar wordt. konkreet als inderdaad bl i jk t dat de studentenoppositie niet be-
reid. blijkt te zijn om al haar krachten in te. aetten voor een uitieg aan arbeidors en bedienden. Wordt kon-
kreet ook, als Vietnam en daarmee het imperialismc (curacao, suriname) vergeten wordl voor de atrtjd
aan de" universiteiten.
En het v/ordt ook konkreet, wanneer blijkt dat de studentenoppositie nog geen strategie heeft or.twiklceld
voor de kbmendo verkiezingen.enz.V'e rotzooicn maar wat aan en rnerken dagelijks de gevolgen daarvan.
2. Vermijden van historiese fouten betekent in staat zijn om subkulturele bewegingen te verklaren als
meer dan alleen maar 'anarchisties ayonturisnie', in staat zijn orn de dagelijksc problemen vsn de akti-
vist te verklaren, er een oplossing voor te vinden, in staat zijn het begrip 'revolutie' te konkretiseren en
begrijpeieijker te maken. Konkreet betekent dat ook dat de studentenoppositie in staat is om (in arnster-
darn) een konsept te ontwikkelen van een Mustitiekampagne', (in x'otterdam) een konsept te ontv/ikkelen
voor strijd tegen vooruitgeschredcn vestigingen van hei monopoliekapitalisme (managersuniveraiteit),
enz.
Door de overgangsfase van het anti-autoritaire stadium is het onmogelijk om een socialistiese stud.enten-
organisatte op dit moment op te zetten. Hot is noodzakelijk om dit in te zien, aangezien daarvan de bereid-
heid afhangt om mee te werken aan pogingen bet volgende stadium voor te bereiden.


