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Zelfkritiek SVB n.a.v. acties tegen rapport-Marie
Zoala bekend, organiseerde de SVB ran 1^-21 Juli j.l. in Drienerlo
Mn aemlnar over tiünJLversiteit en onderneming". Tijdens de bijeenkomst werd kritiek gebracht op de in de afgelopen maanden ontketende
acties tegen het rapport-Maris. Basis daarvan was een groot aantal
stellingen. Interessant zijn o.a. de Tolgende:
- In de roorafgemaakte planning van de actie-Maria is wel rekening
gehouden met de verschuiving van de aanval van Maris naar de
Academische Raad (AR), maar niet met de mogelijkheid dat de AR
de zaak zou terug spelen naar de universiteiten*
In de discussie kwam naar voren, dat deze stelling van belang is
voor de Posthumus-actie (die de SVB blijkbaar in september wil
voeren). Het gerucht gaat dat Posthumus een discussie-nota gaat
uitbrengen en dan volgend jaar pas een definitieve. Er moet
rekening mee worden gehouden, dat de AR verwacht dat er een -tweespalt in de universiteiten zal komen en dat deze niet in staat
zullen zijn om haar eisen tegenover de buitenwereld te formuleren.
Conclusie: de SVB moet praten over de organisatie van de discussiei
in september} "we moeten de eis van zelfbeheer stellen} Posthumus
moet ook in bredere context aangevallen worden en de begroting
moet meteen becommentarieerd worden"*
- De gehouden massavergaderingen liepen doorgaans mis, omdat er geen
grondige voorbesprekingen voor die vergaderingen zijn gehouden.
- Tijdens de actie-Maris werd de SVB geconfronteerd met - onder
invloed van de gebeurtenissen in Parijs en mede als gevolg van
de lessen sinds provo - uiterst flexibele autoriteiten, die vaak
aan de discussie kwamen deelnemen. Er was geen uitgewerkte strategie om deze mensen op de juiste wijze te provoceren. Men had
geen argumenten tegen de autoriteiten. Discussie met hen, houdt
de massavergaderingen dikwijls op; zij verloopt snel in een spelletje i.p.v. een kruisverhoor en frontale aanval. Provocatie moet
kort en hevig zijn.
- In Amsterdam zijn grote coördinatie-stoornissen geweest, omdat de
acties afwisselend op het ASVA-kantoor, het SVB-kantoor en het
KrU-huis werden voorbereid.
- De ASVA heeft de fout gemaakt haar lang van tevoren gemaakte
plannen (o.a. congres onderwijs-financiering) niet te hebben
willen inpassen in de actie-Maris. Daardoor kon Minister Veringa
op het hoogtepunt van de Maris-actie ongestoord in de aula van de
Universiteit van Amsterdam het congres over de onderwijs-financiering openen. Discussie: de ASVA moet natuurlijk afgebroken worden,
doch voorlopig hebben we hun faciliteiten nodig.

- 2- Br ia aangetoond, dat conflicten binnen de wetenschappelijke 0taf
van een faculteit zeer bruikbare instrumenten kannen zijn 001 te
komen tot massavergaderingen en diacus0iea in de faculteiten.
- Het aan het licht brengen van schandalen (Klstemaker/Ketelaaraffaire, contract leger USA «et het Nijmeego bacteriologisch
instituut) kannen de actiea een bredere politieke dimensie geren.
- De actie-Maria dankt zijn ouccea mede aan het mon0terrerbond met
reactionair-liberale hoogleraren, die de autonomie Tan de univereiteit en hun eigen maehtapo0itie willen verdedigen uit principieel andere motieven dan de SVB.
- Er beataat op het ogenblik de tendens de studenten uit te nodigen
zitting te nemen in atructuurcommissiea in verband met het opetellen van alternatieven en vooretellen voor de heratructurering.
De SVB moet dese uitnodigingen van de hand wijeen, omdat dan weer
enkelen bepalen wat velen aangaat (zelfde fout ala werkwijze AR).
"Geen gelazer in kleine commissies maar aasaadebatten»"
- Fundamentele beslissingen moeten in maaaavergaderlngen worden
genonen en niet in commissies of vertegenwoordigende lichamen*
Een maaaavergadering kan aen organiseren door een kleine groep
een conflict te laten forceren.
- In een periode van actie moet de scholing maximaal zijn* Er moet
een permanent systeem van scholing komen*
- Bij de actie-Maris is teveel op de traditionele methode van propaganda teruggevallen. In Brussel heeft tijdens de bezetting van de
universiteit een naand lang een lokale, illegale radiozender gefungeerd ala bindmiddel; het was een propagandamiddel bij uitstek.
Zo'n radiozender ie voor een paar honderd gulden in elkaar te zetten.
Bericht
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uit dit bulletin blijkt overigens, dat het NSfi-beatuur (zoals bekend
in SVfl-handen) en het SVB-bulletin ook wat de technische kwesties
betreft, niet meer geseheiden worden. Dit bulletin ia nl. vanuit
Leiden (zetel NSR-bestuur) verzonden en voorzien van de NSH-posteteapele. Of dit inhoudt dat het bulletin en de porto door de NSB
betaald worden, ia nog niet duidelijk.

