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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

AAN, Zijne Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v. Mr. J. Kielstra.

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin no. 61, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten alsmede 
bulletin no. 5 betr. anti-NAVO-actie. 
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� �ubricering is beëindigd na .:; ,:;, jr.

Dit bulletin bestaat uit 2 blz. Stg. GEHEIM� 

nDeruok.rater ll •) Reorganisatie studentenopp6sitie? 
7-9-1969
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Propria. Cur->:!S "') 
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Persbericht *) 
12-11-1969

Bericht van eind 
oktober 1969 

In het eerste nummer van de ?e jaargang van dit studentenblad (oor
spronkelijk een SVB-uitgave) is er duidelijk sprake van een terugkeer 
van de tiideologen 11 op het terrein van de studentenopposi tie. In een 
hoofdartikel 11bestemd voor de studentenoppositie ll (a.l.s bijlage I b:i.j 
dit bulletin gevoegd) pogen dGze 11 ideclogen 1 i aan de oppositionele atu
dentenbeweging nader richting te geven. We bevinden ons in een over
gangsfase, aldus de auteur(s). Na de syndicalistische fase hebben vrn 
de anti-autorj.taire fase gekregen waarin we ons nog ste0äs 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 moeten inzien dat we er tot 
op heden niet in geslaagd zijn via dit model•ook een socialistisch be
wustzijn te geven aan de strijdende studenten''••• het wachten is op 
(een derde fase) een socialistische studentenoppcsitie die een deel 
is van de klassenstrijd. 

Discussies ever de definitieve bestuurs�tructuur 
.. -

Het be.stuur van de Universiteit van Amsterdam organiseert van 6 t/m 20 
november discussies over de definitieve bestuursstructuur, aldus een 
mededeling in dit Amsterdamse studentenblad. Aan dit bericht wordt o ,a.,. 
toegevoegd dat er actie gevoerd moet worden en dat discussie machteloos 
is, "zeker tegen de macht van het universiteitsbestuur, die bovendien 
nog steeds groter wordt''• liet bericht besluit met de zinsnede: Mon zou 
zich de eerste november-dagen maar moeten bezigho11den met het uitdenken 
en voorbereiden van acties • 

Oproep Tilburgse studenten 

Een vergadering van ca 500 Tilburgse studenten heeft op 11 november j.l. 
een beroep gedaan op alle studenten in Nederland, de universiteiten an 
hogescholen te bezetten als minister Veringa;s opvattingen over de ·toe
komstige bestuursstructuur wet zouden worden. 

Publicatie-abonnement ASVA 

Volgens Tom Nieuwenhuis, penningmeester van het ASVA-bestuur, wordt de 
contributie die thans nog van een aantal trouwe SVB-leden wordt ont
vangeni gebruikt om oude schulden van deze organisatie af te lossen. 
In hetzelfde licht moet ook het zgn. 11 pnblice.tie-abonne:nent 11 van. de 
ASVA gezien worden, dat à raison van f 15,- informatie aan abonnees 
verschaft. Het zouden hier stencils en mededelingen betreffen, die 
ASVA-leden toch al (gratis) kunnen krijgen, maar die nu ten behoeve 
van de abonnees gebunjeld worden. De baten van die verkoop zouden even
eens worden gebruikt om de schulden van de voormalige SVB af te betalen. 
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In december 1969 wordt aan de VU in Amsterdam een congres gehouden 
over een sociologisch onderwerp. Jelle Visser en Marius Ernsting 
hebben in verband daarmee kortgeleden contact opgenomen met het insti-· 
tuut waaraan Prof. Adorno verbonden is. Een zekere Regina Schmier vru1 
bedoeld instituut, heeft toegezegd op het VU-congres te zullen komen 
spreken. 
Opm. Met het instituut wordt vermoedelj.jk bedoeld het Frankfurter 

Institut fÜr Sozialforschung, waarvan Prof. Adorno lid van de 
directie is. Sommige radicale studentenleiders in West-Duitsland 
zijn aanhangers van Prof. Adorno. 

Amnestie 

Blijkens een bericht in dit tijdschrift, heeft een zekere Jerry Rubin, 
één van de organisatoren van de mars naar het Pentagon in 1967 on van 
de demonstraties in 1968 tijdens de Democratische Conventie in Chicago, 
:i.n een op ·13 februari 1969 in de "New York Review of Books 
gepubliceerd artikel, naar voren gebracht dat het noodzakelijk is een 
offensief te organiseren tegen de gerechtshoven. Volgens hem wordt door 
wraking van het hof de Amerikaanse samenleving in zijn wezen aangetast. 
Bij relletjes op campus-universiteiten, is de meest r3volutionaire eis 
waaraan door de regering nooit voldaan kan worden, die voor amnestie. 
Door het mechanisme voor bestraffing van de burgers aan te V3.ilen, valt 
men de grondslag van macht en onderdrukking aan. 
Or:im .• ïn d.:U; verband �10rdt herürnc:rd aan ee1� persbericht van 20 olctober 

j.l. over een petitie v�n vijftien hoogleraren aan het parlement
en de minister van justitie, waarin wordt aangedrongen op amnestie
voor de studenten die veroordeeld werden wegens hun deelneming ae . .n
de bezetting van het Maagdenhuis. Dit bericht volgde op een pers
bericht van 14 oktober waarin sprake was van een pamflet van de
studentenactiegroep "Wordt vervolgd''; daarin werd eveneens opge
roepen tot een actie voor amnestie. Volgens de actiegroep wae de
strijd voor democratisering van de universiteit eu tegen de plannen
van Veringa en Belinfante onverbrekelijk verbonden met acties tegen
de justitiile inmenging (zie bulletin no.57 d.d; 17-10-1969).

*) Vrij voor actie. 

-

-�-



" 

• 

• 

DEMOKRATER 26-0KT. 2001
Stg. GEHEIM. 7 nr. l. 7 sept. 19S9 

r� Oon,o l!.,cr ,:; ,mn 1·evo ut onfl r s u t.!P.eno a , stcmd voord� tcot·lto en praktlik V!U\ do 6ludontenoppoeitlc. He! wordt ultgtigcven 
door do SSP on vernch!Jnt iedere voc1•tlvn rla.gon. lntHH: numnuws konten 75 ttent, m:iar deze kec!' ht,,lomual ulete. 
Een ahonnemcnr kost /12. 50 por Ja.or. fl.!8 volgt te betalen: 

Ç'Omoc-ntogi:.o S 26700 tnv SSJ> &.11nrcdamatr. •! A1nstei'd�m of 
ba.nkNkenlng 4.!. 36 f,-l, 389 vu.n atnro·•b;mk Hornrt1.rncl1t Amsterdam 

Botalendo ledco vnn de avb kr!Jg:eu het grtd.i::f, 
Dit nummer kworn t.ot ota.nd door r:.lûdewerk� vo.n: 1na%. luu.;lro?U.1$i:a:, eddy g-roldruwn, wille.uien etulomotjer, eyiwl(I kloyno, dor Ie 
""'°"'13, roborl J'"tr'oo;i:i, "-°""l< )!!,,:> ll!Cij,:,, t.o• r<,;� b!;J;2,.-. �:,, -= �. hrm •15•, lil'E"U ... l)O, '7l/ IO>-n. 

"-----·--------��-�----- ----=------"" 

Demokrater is bestemd voor de studentenoppositie. Dat betekent dat we. voor alles een fout proberen te 
vermijden, namelijk dat het blad in feite volgeschreven wordt door een paar geisoleerde mensen vanuit 
de rust van hun studeerkamer. 
Demokrater moet volgeschreven worden door de stuclentenoppositie als geheel, dat wil zeggen voor alles 
door de belangrijkste kernen ervan, de basisgroepen, de fakulteitskernen, enz. Natuurlijk valt dat niet in 
een keer ter.realiseren, maar de ontwikkeling van de studentenopposi.tie maalct het wel steeds meer mo
gelijk. 
Omdat de vaste medewerkers niet met iedere groep kunnen praten en niet op iedsr seminar aanwezig 
zijn, vragen wij alle medestrijders zoveel mogelijk teksten, stencils, vertalingen, vertaalbare stukken, enz. 
op te sturen aan het redaktieaclres: (voorlopig) 

demokrater 
nieuwe leliestraat 105 
amsterdam tel. 23 14 64 

Door de oppositie zelf moet demokrater gemaakt en zonoclig omgevormd worden. 
We werken dáá:.-om met zoveel energie aan het opzetten van een goed blad, omdnt het nc,odzakelijk is dat 
door ons veel gediskussieerd wordt, theorieën uitgewerkt en vernieuwd worden, akties bekritiseerd v,ror
den, aktiegroepen van elkaar leren, nieuwe gegevens snel verspreid worden, enz. enz. 
Kortom we willen meehelpen aan het opbouwen van een linkse openbaarheid en partisipercn in n.kties. 

Om het oprichten van privé-podiumpjes te voorkomen worden de artikelen zo sober mogelijk gesigneerd, 

D0>mokrat.er kan ,:ijn tartk slechts vervullen wanneer het zich baseert op de studentenbeweging zelf, die 
zich �P dlt moment in een overgr.mgsfase b:'!vindt. De a.nti--autoritaire fase heeft de sindikalistiese fase 
afgslost •,;11 het "vachten is op (ageren is voor) een social.istlese stndi:mt.er,opposfüe di.e ee,1 dë•ei ie: van een 
klnnef::.str·ijd" 

Dit l\jl.rnr. mooie kreten, wst al te r:-i.dik.aal m;sschien, n-,aar de praktijk bewijst het tegen<leei. Hoewei dui
zende studeuten bei:eid waren om nog kort gelen.en aan felle akties deel te nemen, waren maar weir1igen 
bereid om deel te nemen aan de zomeruniversiteit, en zijn op di.t moment nog lYJinder mensen bereid om 
bi.jvoorbeelà een vietnarn-·kampagne door te voeren. Terwijl het toch uiterst noodzakelijk iu. 

Het is .noodzakeJ.ijk dat gewerkt wordt aan een oppositie die op twee punten verschiit met de huidige: 
1. dat do studentenoppositie zichzelf ziet als een deel van een veelomvattende oppositie;
2. dat de studentenoppositie erin slaagt om hiatoriese fouten te vermijden.

Konkretisering: 
1, Deel van de klassestrijd zijn betekent in- staat zijn om feitelijk bij te dragen aan de strijd in cle be
drijven en scholen, in staat zijn om ook bij te dragen aan de vieh1amese revolutie, in st,iat zijn om kritiek 
te ontwikkelen op de russiese aanval op de CSSR, enz. 
Op dit moment wordt door ons nog steeds gewerkt. volgens een anti-autoritair model: het konflikt-·model 
dat eindigt in een grootscheepse bots i.r.g tussen studenten en overheid. We moeten inzien dat. we er tot op 
heden ni.et in geslaagd zijn om via dit model ook een socialisties bewustzijn te geven aan de strijdende 
studenien. Dat lijkt abstrakt, in aar wordt konkn,et als [nderdaad blijkt. dat de studentenoppositie niet be
reid blijkt te zljn om al haar i,rachten in te zetten voor een uitleg aan arbeiders en bedienden. Wordt kon·· 
kreet ook, als vietnam en daai·mee het imperialisme (curacao, suriname) vergeten wordt voor de strijd 
aan de universiteiten. 
En het wordt ook konkreet, wanneer blijkt dat de studentenoppositie nog geen strategie heeft ontwikkeld 
voor de komende verkiezinge!1, enz. We rotzooien maar wat aan en merken dagelijks de gevolgen daarvan. 
2, Vermijden van histori.ese fouten betekent in staat zijn om subkulturele bewegingen te verklaren als 
meer dan alleen maar 'anarchisties avonturisme', in staat zijn om de dagelijkse problemen va., de akti
vist te verklaren, er een oplossing voor te vinden, in staat zijn het begrip 'revolutie' te konkretiseren en 
begrijpeleijke;r te maken. Konkreet betekent dat ook dat de studentenoppositie in staat is om (in amster
dam) een konsept te ontwi_,1<kelen van een 1justitiekampagne', (in rotterdam) een konsept te ontwikkelen
voor strijd tegen vooruitgeschreden vei:;tigingen van het monopoiiekapltalisme (managersuniversiteit), 
enz •. 

Door de overgangsfase var. het anti-auiorita(re stadium is het onmogelijk om een socialistiese studenten
organisatie op dit moment op te zetten. Het is noodzakelijk om dit in te zien, aangezien daarvan de bereid
heid afhangt om mee te werken aan pogingen het volgende stadiu,11 voor _te bereiden,
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