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De SJ en de komende anti-NAVO-meetins 

Tijdens een kortgeleden gehouden bijeenkomst van top-figuren van de 
SJ, kwam de eind november 1969 te houden anti-NAVO-bijeenkomst ter 
sprake. SJ voorzitter Guus Markmann deelde daarover mee, dat deze 
door de NSR georganiseerd zal worden, maar door de (communistische) 
IUS eefinancierd. De SJ zal er volgens hem aan meedoen, maar is er 
niet gelukkig mee. Aangezien een internationaal eezelschap, vooral 
uit de Oostbloklanden verwacht kan worden, die - aldus de SJ - na
tuurlijk niet �illen demonstreren, is de SJ van plan juist wil te 
demonstreren, ook tegen het ,larschaupact. De SJ is evenwel van pla1,. 
dit niet van te voren aan te kondigen. Ook is de SJ van plan op de 
bijeenkomst een resolutie in te dienen waarin de Russische interven
tie in Tsjecho-Slowakije wordt veroordeeld. 
Opm. De in de bulletins no. 43 dd. 13 ,Juni en no. 42 dd. 6 juni aan·

gekondigde anti-NAVO-acties, zijn blijkbaar dezelfde als de in 
dit bericht bedoelde meeting van eind november. 

De verhou.di� van de SJ tot het onde:rwijsfront en de stud.enten 

Bekend we:rd dat de SJ op haar organisatorisch cougres in oktober a.s. 
(zie bulletin no. 43 dd. 13 juni pag. 3) wil voorstellen in het 
hoofdbest�ur een onderwijssecretaris aan te stellen, aangezien de 
or�anisat�.e van plan is zich meer op het onderwijr;front te richten. 
Volgens Guus Markmann is het belangrijk dat de SJ student-leden gaat 
werven om een goede greep op deze categorie jongeren te verkrijgen. 
Dit om te verhinderen dat de invloed van de CPN op de studenten te 
groot (groter) zou worden. 

Nieuwe samenstellin5 SJ-hoofdbestuur 

Het is de bedoeling dat in oktober in ieder geval de voorzitter en de 
secretaiis van de SJ vervangen worden. In plaats van Guus Markmann 
zou Mirjam de Lange voorzitster worden. Algemeen-secretaris Hugo van 
der Horst zou worden opgevolgd door Ernst Verhaar, thans tweede voor
zitter. 
Opra,1. Mirjam de Lange is sinds 1966 e.ctief in de SJ. Zij is ee�E:: 

familie van de bekende SJ'er Eric de Lange, die ook deel uit
maakt van het NSR-bestuur. 

2. Ernst Verhaar speelt een belangrijke rol in de zgn. witte BVD
(Bond van Dienstweiceraars). Bovendien zou hij sympathiek
staan t.o.v. de trotskisten.

Scholieren Belangen Organisatie o�1:!._� 

Volgens Marja Oosterman, voorzitster van de Scholieren Belangen 
Organisatie (SEO), werd dez.e organisatie opgeheven. Enkele weken 
geleden bleken bijna alle actiegroepen van de SBO ter ziele. Boven
dien waren de gangmakers dikwijls blijven zitten of voor hun eind
examen gezakt. 
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soort bemiddelingsrol zal krijgen. Plaatselijke actiegroepen die 
hulp nodig hebben, kunnen bij de stichting terecht, die een eigen 
giro, een telefoon en een postbus (2224 in Utrecht) zal krij8en. 
Twee fulltime-krachten, onder wie voor de eerste tijd Marja zelf, 
zullen een (waarschijnlijk) maandelijkse nieuwsbrief gaan uitge
ven. 

Marcus Bakker: Arbeiders hoeven methoden studenten niet over te 
nemen 

Als speciale uitgave van het CPN-maandblad "Politiek en Cultuur 11 

is bij de communistische uitgeverij Pegasus een boekje verschenen 
dat geheel gewijd is aan de gebeurtenissen in de studentenwereld. 
Het draae;t als .titel 11Van Alma Hater tot strijdtoneel'! en bevat 
bijdragen v«n Marcus Bakker, Jaap Wolff, Gijs Schreuders, Mariska 
Milikowski-Bakker en anderen. 
Marcus Bakker schrijft in deze brochure o.m. het volgende: "Men 
ziet in studentenkringen de neiging, dat wat op de universiteit 
gebeurt, zo snel mogelijk dient te worden overgenomen door arbei
ders. De opvatting is in haar eenvoud onjuist en kan zelfs een 
negatieve uitwerking hebben, doordat zij leidt tot minachting voor 
arbeiders die niet het studentenbeeld volgen, of zelfs tot mis
plaatste leidersaanspraken. Terwijl de universiteiten instituten 
zijn van een door het kapitalisme beheerste staat, zijn namelijk 
de bedrijven de organen, waarop de kapitalistische machtspositie 
direct berust. De actie op een bedrijf tast onmiddeJ.lijk de winst 
aan�stakingen en bedrijfsbezettingen zijn directe aanslRgen op de 
heerserspositie van het kapitaal. Zij bedreisen anders da� universi
teitsacties, het bezit.ir 
"tfaar het verschil met de arbeiders is, dat die laatsten iedere 
dag hun arbeidskracht verkopen, omdat zij de volgende dag met hun 
gezin moeten eten. De bezetters in Tilburg en Amsterdam verloren 
echter geen loon en konden niet ontslagen worden." 
Marcus Bakker vindt echter de solidariteit tussen arbeiders en 
studenten toch een vanzelfsprekende zaak, omdat hun situatie 
steeds meer gelijk wordt. 11Bedrijven en universiteiten zijn evenzeer 
mammoetconcerns geworden, waarin het individu een machteloos rader
tje is." 

ATSO-KrU-seminar in Tilburg 

Van 14 tot 28 augustus wordt op de Tilburgse hogeschool door de 
Algemene Tilburgse Studenten Crganisatie (ATSO) en de Kritische 
Universiteit (KrU) een seminar georganiseerd. Men wil daar door 
studie en discussie tot een betere theoretische kritiek op de 
huidige maatschappij komen en meer inzicht verkrijgen in haar alter 
natief, een democratische socialistische samenleving, aldus een 
publicatie in dit blad. 
E,n groep zal zie� bezighouden met de ontwikkeling van het socia
lisme van de laatste 150 jaar; een andere met wetenschapskritiek en 
problemen van de universiteit aan de hand van geschriften zoals 
"Over de tegenstelling en over de pra.ktijk" van t-:ao--Tse toeng, en 
verschil]ende SVB-Cahiers; een derde r,roep zal zich bezighoud�n 
met de maatschappijkritiek van schrijvers zoals Adorno, Marcuse, 
Mandel, Habermas e.a. 
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van de VU-bezetters 

Zodra de Amsterdamse officier van justitie, mr. J.F.Hartsuiker, zou 
besluiten de processenverbaal tegen de 62 VU-studenten wegens 
lokaalvredebreuk te seponeren, zullen diezelfde studenten in actie 
komen om de beslissing aan te vechten, aldus Gerrit van der Wal, 
voorzitter.van de Studentenraad VU (SRVü). Dat besluit zou dan im
mers inhouàen dat hij een verschil ziet tussen de Maagdenhuis-
en de VU-bezetters. 
De VU-bezetters zullen a.s. dinsdag een gesprek hebben met mr. 
Hartsuiker om hem feitelijke informatie te verstrekken over de 
gang van zaken bij de bezetting. Maandagavond zullen de studenten 
overleggen op welke wijze zij in de komende dagen het meest effi
ciënt kunnen optreden. 

*) Vrij voor actie� 




