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"Demokrater"
oktober 1966

en de buitanparlementaire
In een artikel over de bezetting van <het Mexicaanse consulaat in
Amsterdam op k oktober j.l*, schrijft
dat voor het
eerst de verdere actie werd gepland door een spontane» antiautoritaire vergadering in de universiteit, in plaats van door
vertegenwoordigers van organisaties: "De werkgroep als actiekern,
de ma.ssavergadering; als moment van collectieve bewustwording, de
officiële studentenorganisatie als technisch organisatorisch
instituut* De buitenparlementaire oppositie in Amsterdam vond gedurende één dag zijn identiteit terug* Maar daar hoeft het aeker
niet bij te blijven."

"De Waarheid1*
1.11-1960"

Wim van het Schip en het politie-optreden tijdens de studentendemonstraties
Bij de behandeling van dit optreden in de vergadering van de
Amsterdamse gemeenteraad op 30 oktober j.l*, zei het CPN-gemeenteraadslid Wim van het Schip, dat de grootst mogelijke meerderheid, waarover de burgemeester in zijn verklaring van 23 oktober
j.l. had gesproken, er op neer kwam, dat de CPN de enige partij
was, die het politie-optreden afkeurde. Van het Schip pleitte voor
een maximale demonstratievrijheid, "juist nu er sprake is van een
sterker wordende beweging onder de studenten ter verdediging van
hun belangen en nu het verzet onder de bevolking tegen de politiek
van de regering De Jong steeds sterker wordt".

- 2Radioprogramma
"Uilenspiegel"
9-11-1968

Bundeling buitenparlementaire oppositie, r e oen uira-cex
10de SVB-congrea?
In deze uitzending gaf Ton Hegtien als zijn mening te kennen dat
één van de redenen van het uitstellen van het 10e SVB-congres, de
onzekerheid was over de problemen, verbonden aan de bundeling van
de buitenparlementaire oppositie; op het komende congres zal voor
de bestudering en uitwerking van dit vraagstuk een speciaal comité
in het leven worden geroepen.

Badioprogr
"Rits" van
10-11-1968

Ook een vraaggesprek in deze uitzending van
met
, afgetreden voorzitter van de SVB, ging daarover. Vlaar
deelde mee, dat half januari 1969 een groot congres georganiseerd
zou worden om de buitenparlementaire oppositie te bundelen. Ken aou
daarbij denken aan studenten, scholieren, arbeiders, kunstenaars
en afgestudeerden.
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Agenda SVB-congres
Het 10de landelijk congres van de SVB zal plaatsvinden op 21
('s avonds), 22, 23 en 24 november a.s. in het gebouw van de
Universiteit van Amsterdam aan de Oudemanhuispoort.
Volgens de gepubliceerde agenda worden er de eerste dag inleidingen
gehouden over de nota-Posthumus, de radenuniversiteit, het projectonderwijs, het studieloon en de buitenparlementaire atudentenoppositie. Zaterdag 23 november komt de organisatie-van deze oppositie
aan de orde. In dat verband worden genoemd de NSR, de grondraden,
de Kritische Universiteit (KrU), "Politeia11 en de actiegroepen.
Op zondag de 24ste gaat men zich bezighouden met de buitenparlementaire oppositie als verlengstuk van die der studenten. Ook het
onderwijsfront en de NAVO-actie komen dan aan bod.
In een toelichting wordt gesteld, dat vóór het congres afdelingsvergaderingen moeten worden gehouden, "waar iedereen naar toe moet
worden gesleept, die iets met de linkse studentenbeweging heeft te
maken (KrD, actiegroepen, 'Politeia1, 'Perikles', SJ e.d.) en
vandaar naar het congres worden meegetroggeld om een grootscheepse
Posthumusactie op poten te zetten".
Zaterdag 16 november a*s. wordt in Utrecht een voorbespreking
gehouden.

7-, ,-1968
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Moeilijkheden bij de formatie van het nieuwe SVB-bestuur?
Als een andere reden tot het uitstellen van het SVB-congres naar
de hierboven genoemde data, wordt genoemd dat er„grote moeilijkheden zijn bij de formatie van het nieuwe bestuur.
Ledental SVB
Per 25 oktober j.l. bedroeg het totaal aantal leden van de SVB:
2183.
Opm. Dit betekent een teruggang ten aanzien van het cijfer van
30 april j.l. (2240). Dit, ondanks de nieuwe inschrijvingen
van september j.l..
In de volgende afdelingen steeg het ledental: Amsterdam tot
1100 (was 1069); Drienerloo 39 (was 20); Groningen 20$ (119)
en Wageningen 6*9 (61). In de andere afdelingen daalde het
ledental, te weten: VU 65 (84), Delft 113 (146), Eindhoven
38 (51)» Leiden 212 (22?), Nijmegen 101 (129), Rotterdam 81
(117) en Utrecht 127 (182). Tilburg bleef vrijwel gelijk:
33(35).

- 3Persbericht
11-11-1968

Resultaat Derde Wereldweek
De slotbijeenkomst van de Derde Wereldweek (die van 1 tot en
met 9 november j.l* in nagenoeg alle universiteitssteden werd
gehouden) heeft een actieplan met vier concrete punten opgeleverd.
Deze bijeenkomst vond plaats op zaterdag 9 november J.l. in Amsterdam en werd bijgewoond door enkele honderden studenten uit
het gehele land. Besloten werd: een boycot te organiseren tegen
de Nederlandse fabrikanten, die Rhodesische tabak verwerken; actie
te voeren onder de arbeiders van Wilton Feyenoord» die bezig zijn
om,wat genoemd wordt,de "Karel Doorman" geschikt te maken voor
de strijd tegen Argentijnse revolutionairen; een boycot te ontketenen tegen de winkelbedrijven, die geen rietsuiker verkopen; het
investeringsbeleid van het Nederlandse bedrijfsleven inzake Indonesië door te lichten. Het plan inzake de Rhodesische tabak werd
toegelicht door
, voorzitter van de ASVA; Ton Regtien
gaf een uiteenzetting inzake de "Karel Doorman". Het plan betreffende het investeringsbeleid was afkomstig van prof. Wertheim, die
als enige Amsterdamse hoogleraar de slotbijeenkomst bijwoonde.

Persberichten
't-11-1968

oproep tot revolutie
Aan het begin van de Derde Wereldweek in Nijmegen, werd aldaar
op 2 november j.l. het woord gevoerd door de Amerikaanse ex-hoogleraar
. Onder zijn talrijk gehoor bevonden zich behalve Nederlandse studenten, ook soortgenoten uit Frankrijk (Parijs), België (Leuven) en uit enkele Latijns-Amerikaanse landen
(Columbia en Venezuela).
Volgens
zou er binnen niet al te lange tijd een revolutie
plaatsvinden in de Verenigde Staten en ook in Europa. "Links" zal
hoe dan ook de strijd opnemen samen met de negers. Het kapitalisme
moet kapot* Dit is niet met woorden te bereiken, maar er zal gevochten moeten worden naar het voorbeeld van Che Guevara en zijn
guerilla, aldus
. De revolutie moet van onderaf beginnen.
"Laten de arbeiders, de arbeiders organiseren en de studenten, de
studenten, 'i Het betoog van Gerassi liep uit op een bewogen oproep
zich metterdaad in te zetten voor de revolutie, waarbij hij bezetting van universiteiten een belangrijk revolutionair project noemde* Hij besloot zijn causerie met het omhoogsteken van een gebalde
vuist (Black Powergebaar).

"Ad Valvaa"
8-11-1968

Nog een Amerikaan in Nederland
Op 14 november j.l. zou in Amsterdam voor de Vereniging van studenten in de politieke en sociale wetenschappen aan de VU,
,
uit Amerika spreken over "How to organize action?".
Hij behoort tot de Amerikaanse organisatie "Studente for a Democratie Society" (SDS), is dienstweigeraar en één der organisatoren
van de bezetting van de Columbia University.
Opm.t De Amerikaanse SDS was de motor achter de studentenopstanden
in Berkeley en andere Amerikaanse universiteitssteden*
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Evolutie van de^SVB
In een inleiding op een SVB-ontwerpnota inzake het studieloon,
schrijven
en
, dat de SVB - terecht is geëvolueerd van primair een belangenorganisatie naar een
primair politieke groepering. De evolutie, aldus de opstellers,
heeft echter de grootste vlucht genomen bij de "top" van de
SVB en in mindere mate bij de achterban; met name bij de studenten die geen lid zijn, maar wel op de SVB stemmen, wordt
verondersteld, dat het belangenbehartigings-element nog zeer
sterk is. Daarom moet volgens de schrijvers een begin worden
gemaakt met de analyse van vormen van politieke belangenbehartiging, d.w.z. belangenbehartiging met een politiserende, maatschappij-kritische functie.
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Voortzetting SDS-congres
Het'van 12 tot en met 16 september j.l. in Frankfort gehouden
23ste congres van de Socialistische Duitse Studentenbond (SDS)
dat toen niet met zijn werkzaamheden gereed kwam, zal op 16 en
17 november a.s. in Hannover worden voortgezet*
Opnu; Gezien de voorbereidingen van de SVB voor haar eigen congres,
staat het te bezien of afgevaardigden uit Nederland naar
Hannover zullen gaan.

pamflet
13-11-1968

Collegestaking Nijmegen voorlopig opgeschort
Blijkens een in Nijmegen verspreid pamflet, is de collegestaking
die voor 14 november gepland was, voorlopig uitgesteld. Reden
daartoe was, zoals werd vermeld, dat de faculteit op vrijdag
15 november een beslissing zou nemen over het ten aanzien van
numerus fixus in te nemen standpunt. Tijdens een op 12 november
j.l. gehouden vergadering besloten de studenten tot uitstel»
Voorts spraken zij zich uit tegen de "kwantitatieve selectie"
net Kezstmis.

