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VPS wil aanklacht indienen bij rechtbank
De bond van Duitse studentenverenigingen (VDS) heeft aangekondig
zich niet bij de maatregel van de V/estduitse regering inzake het
intrekken van de subsidie te zullen neerleggen, maar bij de rech
bank een klacht te zullen indienen, aangezien de motivering van
de maatregel, n.l. dat de VDS de gelden niet doelmatig besteedde
bewijsbaar onjuist zou zijn. De VDS meent, dat "Bonn kennelijk
streeft naar de vorming van een regeringsgetrouwe organisatie, ci:
volledig aan de leiband loopt en die de Notstandsgezetze, de bewapeningsuitgave en de Vietnampolitiek dient te steunen".

Interne situatie in de VDS

*)

Op het in maart 1969 in Keulen gehouden 21 e congres van de VDS
bleken er in deze organisatie een drietal stromingen te zijn.
Ten eerste een die streeft naar een herstructurering van het
wetenschappelijk onderwijs langs niet destructieve v;eg. Sen
tweede kleine groep, die gesteund wordt doer de SDS, wil de VDS
veranderen in een revolutionair lichaarn, dat zich tegen de
gevestigde orde richt. Haar standpunt werd aldus geforrnuleerd:
"Kritische '.Vissenschaft ks.nn nur Bedeutung fur die Studentenbewegung haben, v:enn es gelingt, die politische Praxis selbet Teil
dieser- v/issenschaftlichen Arbeit ?;erden zu lassen; imierhalb
der Universitaten musz ein aktiver Kampf iui \Viderstaiid gegen
Disziplinierangsmasznahmen zur Reorganisation des Studiurns gefurhrt
v/erden, der die institutionellen Absicherungen zur .Ausbildiing
eines gesellschaftkritischen Potentials in den Schulen, Fabriken
und Verv/altungen zum Ziel hat. Die Aufgabe der sozialistischen
Studenten an der Universitaten besteht eben darin, nicht nur
uber die praktischen Koglichkeiten der revolutionaren Arbeit
in auszeruniversitaren Bereichen zu reflektieren, sondern diese
politische Praxis dort, wo sie heute schon nioglich ist, zu
betreiben, So werden von der Universitat aus antiautoritare Kinderladen, Betriebsbsisisgruppen, Gruppen zur Organisation, der
Kriegsdienstverweigerung sowie zur systematischen Sabotage
militarischer i?orschungsprojekte organisiert werdenjdie zukunftig
Lehrer v,:erden schon im ihrem Studium systematisch die Schulerrevolte mitcrganisieren; von der Universitat aus werdsn Techniker
in ihren Praktika Kontakte zu Arbeitern herstellen und so ihre
zukiinftige Funktion im Betrieb bestimmen.
Diese Arbeit v/ird in den Universitaten von Basis- Oder Adhocgruppen., zure Teil auch von Fachschaften organisiert. Diese Gruppe.
beetimnien in den aktuellen Auseinandersetzuugen die Politik an
den Hcchschulen. Ihnen rausa der VDS fur ihre Arbeit zur Verfugung
stehen."
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Hoewel de SDS voor dit plan, waarin voor het eerst het principe
van radendemocratie toegepast wordt, een meerderheid wist te
verkrijgen, slaagde zij er niet in een door haar beheerst dagelijks bestuur van drie man verkozen te krijgen. (Om die reden
raoest het VDS-congres verdaagd worden.)
Aanhangers van een derde stroniing (vertegenwoordigers van de
grondraden van de universiteiten en technische hogescholen van
Keulen, Bonn, Mainz, Karlsruhe, Stuttgart en Claustal Zellerfeld
verlieten het congres en vormden onder de naam Initiativausschus
Deutscher Studentenschaften (IDS) een nieuwe organisatie; 21 j
zouden aanspraak v/illen maken op financiele steun van de regerin
De nieuwe organisatie zou ca. 60.000 studenten omvatten, zou zic
vrij "links" opstellen, maar meer pragmatisch willen optreden en
in geen geval als een tegenorganisatie van de VDS beschouwd will
wordene
_0pm» ; Zie ook voor gegevens omtrent de VDS, bulletin no. 33 dd.
3 april j.l.
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De.NSR en de rijksstudietoelagen
Volgens een raededeiing van . _
secretarissociaal
van het NSR-bestuur tijdens een op 8 april j.l. in Utrecht gehouden persconferentie, zouden de rijksstudietoelagen met 5jl/^
omhoog gaan. Hij ontleende dit percentage aan gegevens die aan
het NSH-bestuur vertromvelijk door het rainisterie van O.&.W. ter
beschikking waren gesteld. Volgens
is deze verhoging
evenwel "onverteerbaar weinig", omdat er geen enkele compensatie
in zit voor de recente en nog te verwachten prijsstijgingen.
Daarora is het NSR-bestuur van plan op dit punt acties te gaan
voeren, die gericht zullen sijn op een tussentijdse verhoging
van de rijksstudietoelagen over het lopende studiejaar.

)

NSR streeft bewust naar harde acties
"Wij v/illen er welbewust naar gaan streven dat in de diverse
steden harde acties van de grond koraen. Het koraende NSS-coneres
zal hiervoor het begin moeten vorrnen", aldus
voorsitter van het NSR-bestuur. Het koraende NSR-congres (10-12
april) zal volgens hem een experiraenteel karakter hebben. De
bedoeling is dat er niet alleen SVB- en NSH-"officials" aan zullen deelnemen, rnaar ook leden van de actiegroepen, die in verschillen.de universiteitssteden op faculteitsniveau bestaan.
"We hopen dat het congres een analyse van de acties van het afgelopen jaar zal opleveren, verder een overzicht van de resultaten van deze acties en een antwoord op de vraag waarom de resultaten van deze acties zo mager zijn geweest", aldus
"De conclusie zal waarschijnlijk zijn dat we onze eisen harder
moeten formuleren, dat we ze een meer ultimatief--karakter moeten
geven. De vorm van onze acties zal daaraan moeten worden aangepast."
Het NSjR-bestuur denkt daarbij bijv. aan een begeleiding van de
rondreis die minister Veringa in juni langs de universiteiten zal
maken, met een "belegering" van de gebouwen die de minister be->
zoekt. Volgens
' heeft de ervaring van de afgelopen
jaren geleerd dat "de door de autoriteiten gestirauleerde acties
zinloos zijn, onidat de raachthebbers bij voorbaat niet van plan
zijn zich iets van de resuitaten ervan aan te trekken".
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Ook secretaris-onderv/i js
_ is deze raening toegedaan.
"iVe v/illen liever op concrete punten eisen stellen, waarover
dan onderhandeld kan worden . " Ken van de concrete punten v/aarmee het K'SK-congres zich zal gaan bezighouden is het projectonderwijs, dat volgens
op drie rcanieren in de universitaire politiek een rol kan spelen.
"'Ten eerste raoeten we nagaan in hoeverre dit begrip kan worden
gebruikt als aanval op het regeringsbeleid. Ten tvveede noeten
we te wet en komen in vvelke mate project-onderwijs de officiele
herstructurering van het \vetenschappelijk onderwijs volgens de
voorstellen van
, kan doorkruisen. Ten derde dienen
we te onderzoeken in hoeverre projectonderv/ijs een concrete verbetering van de studiesituatie van de student zou opleveren",
aldus
Bericht van
8-^-1969

3ericht van
10-^-1969
iwetsbaar

VB-circulaire
a 30-5-1969

Komst van lUS-vertegemvoordiger naar NSR-congres
., secretaris-buitenland van het NSIt-bestuur heeft
een dezer dagen contact gezocht met het rninisterie van buitenlandse zaken met het verzoek een afgevaardigde van de IUS toe
te staan als toehoorrfw het NSR-conp:res bi.i te wonen. Het betreft hier de
Opm . .
is de opvolger van
die in april-mei '1968
als vice-president van de communistische Internationale
Unie van Studenten (IUS) naar Polen \verd teruggeroepen.
In die tijd was
president van de ZSP (Foolse studenten Unie ) .
bezocht het N.SK-congres in maart 1968. Bij die
gelegenhej ri risp hij de congresgangers op, net lidnaatschap van de International Student Conference (ISG) op
te zeggen en toe te treden tot de IUS.
Activiteit van
Er is een aanwijzing dat het spoedberaad op 1't maart j.l. in
Berlijn inzake de gezatnenlijke Cost- en westeuropese campagne
inzake de HAVO (v;aarvan sprake v/as in bulletin no. 31 dd. 21
maart j.l.), werd bijgewoond door
, secretarisbuitenland NSH.
Qpm . ; Al eerder was vernomen dat
i aan dat beraad
niet deelnam, alhoewel dezerzijds was aangenomen dat hij
"daarvoor het meest in aanmerking kwam .
SVB-seniinar in aansluiting op NSH-congres
In aansluiting op het KSR-congres organiseert de SVB van Ik
tot en met 18 april a.s. in Amsterdam een seminar dat gewijd
zal zijn aan de resultaten van het KSR-congres en de consequenties ervan voor de activiteiten van de afdeling en de
actiegroepen. Ook zal op het seminar aandacht worden besteed
aan het faculteitswerk. Voorts zullen verschenen artikelen
over de strategic van de studentenoppositie, de studentenvoorzieningen, de onoerwi jsplanning en het onderwi jsfront
besproken v/orden. Het is de bedoeling het seminar afv/isselend
in faculteitssecties en in plenaire zittingen te houden. Het
zal waarschi jnli jk plaatsvinden in het Amsterdarase SV3-kantoor,
aan de Hozengracht 55> elke dag om twee en on acht uur .
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"Demokrater""
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Nijmeegs Universiteitsblad
28-3-1969

•*^-~syB-p_er_iodi_ek "Demokrater" nieuwe sti.-jl verschenen
Het eerste nummer van "Demokrater" nieuv/e stijl is thans
verschenen. (Gedateerd 3 maart omstreeks 2 april gedistribueerd
Het is de bedoeling dat bet nu iedere l^f dagen uitkorat om
"zodoende iedere SVB'er en alle activisten die leven in de
praxis van de studentenoppositie een goede informatie te
bezorgen". Het eerste numraer is voornamelijk gewijd aan de
"Operatie universiteit" (een beschouwing o.a. over de huidige
malaise-situatie onder de Nederlandse studenten) en de selectie.
^
Opm. :Inmiddels ook het tv/eede nummer uitgekonen, gedateerd
26 maart, rond de 9de april gedistribueerd. In dit nummer komt o.a. "zelfbeheer" aan de orde.
Lustrumcongres op

16 en 1? april a.s^

Voor dit congres, gewijd aan "Universiteit en ontwikkelingssamenv/erking " zou volgens een artikel in dit universiteitsblad
o.Ei.
uitgenodigd worden. Door ingrijpen
van !
directeur van de Nijmeegse Universitaire Stichting voor Buitenlandse Stud.iebetrekkingen, sou
in de plaats van
sen andere spreker zijn voorgesteld,
die evenwel verhinderd v/as. Ook anderen, na hem uitgenodigd,
bleken verhinderd. Uiteindelijk meldde zich
aan.
Opm . : 1.
is een vooraanstaand lid van de SDS.
In oktober 1968 sprak hij tijdens een bijeenkornst op
de Boeksnmarkt in Amsterdam over do noodssak van buitenisarlecientaire oppositie. Op 9 februari j.l. bezocht
hij opnieuw Amsterdam.
2. Het is niet duidelijk of
inderdaad komt.
*) Vrij voor actie.

