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Dit bulletin bestaat uit 3 blz. 

J�erste nummer van "Aksie 11 verschenen 
----------

16/J-

filg. GEHEf�.4 

Ex.no • ., 

*) Het eerste nummer van 11 Aksie", een tweev!ekel:i.jks blad, uite;egev-:m door 
de Stichting NSR-Publicaties 1 is verschonen. Volcens pe�sberichten 16 
11 Demokrater", het m,{andblad van de :..;vB, da.arraee gefuueerd. 

Het blad zegt een instrument te willen zijn van de oppositie en infor
matie te zullen verschaffen over en voor oppositionele acties 1 �aarbij 
men zich niet tot het onderwijs wil beperken. 

ln het eerste nummer wordt voornamelijl� aandacht besteed aan de 
staking, de kunstenaarsactie en aan de impasse waarj_n de st1.1fümtenor,p�·· 
sitie zich thans be\Tindt ("subcultuur en oppo::;itie 1 :). 

In het artikel over de studentenoppositie wordt o.m. eesteld dat de 
massale acties in me:i./juni 1969 (Tilburg, /u',1stc:cdam� Nijmegen, Utr·echt 1 

Leiden) waarschijnlijk meer drop-outs hebben opgeleverd dan nieuwe ac
tivisten. ien en ander wordt geweten aRn do vercrote belangstclJing uAn 
vooral Je jongste generaties studenten voor wat 3enoemd wordt d� sub
cultuur r Da,'3.ronder \"l<J:rdt 'lf CJ..'':; taar� de- be Lan gi::t eJ ::. �.n;_; voc1·�� ci:.,m::-i11ncv or·�il.inr" 
"�;ex}_Jo}.11, r�man-::ipat:Le v::..n de vrou·11 et:::.; de feiteli,jk.e ;:..c()bJ..c:;;e;; van d.e 
:-;tuderiten. 011 het r;tuderen ko;nc-m do.ardoor in acti,'?V9l'gn.deringen r�ü,t :.i.::\n 
bod 1 al.:ln.c; :1et artikel, 
9.EE..:-2· CHf,n der hiû.1:boven !:>edoelde artikelen is gesi;;nce:r d. Ook ver

meldt 1 '.1.,,ksü: 11 geen r·edact:i.e-team. 
2. Aangekondigd vorót dat in het volgende nummer een artik&l zal

verschijnen over klassejustitie,

*)Studenten steunen strokartonarbeiders 

Vier Gtudentenorgan:i.saties in Nederland hebben zich solidair ver·klaarc1 
met de stakende strokartonarbeidere, t.w. de Gronstra (grondraad van 
de Rijk3u.niversite:i.t Groningen) 1 de ASVA (Amsterdam), de Unie vnn Stu·· 
denten (USN) uit Nijmegen en de NSR. In een manifast ''Arheiders en stu
denten ��n front 11

, hebben de studentenorganisaties geldinzamelingen 
aangekondigd. 

Propria. Cures *) 
1, •. 10-1969 

Nieuw ASVA-bcstuur 

Op 3 oktober j.l. is een nieuw ASVA-bestuur ge{nstalleerd. De se.men-
stelling is als volgt: 
Johan tiddenforp, voorzitter collegejaar 1968-1969 blijft d:Lt nog een 
half jaar; ?enningLleester is Tom (ieuwenhuis; �ecretaris-Rlgemeen An 
chef de bureau �rik iischer; secretaris onderwijs blijft Gerrit Sale
minK. Secreteria-sociaal wordt Onno Hodbard; aecretaresse hoger b0-
roe:psonäer.•1i;js (HB<.;) l.enneki� !,1eurs en secreta1'is huisvesting Je.n ,;:!.11err. 
Nooy. 
ÜE.!J2· 4 van dA huidige hestuur13led<m namerr deel aan de bezettin$ Yan 

het hcagdenhuis in mei 1969. 
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Propria Curi,s *) J\SVA: actie met staf Deze rubricering.is 
-

* ) 
- beêindiad na SP jr. 

Folio Civi.tatis 
4_10_1969 

Ondanks de kritiek die de ASVA heeft op het voorstel van de weten-
schappelijke staf t.a.v. de bestuursstructuur van de universiteit, zal 
zij samen met de staf ageren tegen het voorstel Belinfante. Dat is 

r���;6�ures *)

Bericht ven 
3-10-î969

het belangrijkste resultaat van de algemene ledenverc;adering van de 
ASVA op 25 september. Basis van de samenwerkine is dat beide geledingen 
van mening zijn, dat voor een feitelijke democratisering van het topbe
stuur nodig is, dat de universiteitsraad de hoogste beslissings-bevoegd� 
instantie wordt, dat het dagelijks bestuur slechts een uitvoerend or
gaan wordt, door en uit de raad �ekozen, en dat in die raad geen plRets 
zal mogen zijn voor maatschappijvertegenwoordigers. De ASVA zal in de 
komende tijd ha.ar acties richten tegen het ontwerp-BeJ.:i.nfante en dB 
nota-Veringa, terwijl ,�ij ook 11 met alle middelen11 w:i.l tevorderen dat 
besJ.uitvorming volgens het principe van 11one-man-one--vote 11 zal plaats 
vinden. 

_For�yer llfö.ctatuur_ i1:, het Vrije Nesten 11 

Op 13 oktober a.s. organiseert de Studentenvereniging voor Internatio
nale Bet:cekkingen (SIB) een forum met als onderwerp 1 1Dictatuur :i.n het 
Vrije ,/esten 11 (Griekenland, Spanje en ?ortugal). 
��.· De SJ' heeft de aandacht van zijn leden op deze bijeenkomst geves

tied met de toevoeging, dat het belangrijk was dot de discussie 
die daar gevoerd zou worden, over de NAVO zou gaan. 

i\ct:1.s vetn de Amsterdamse nsD.S!1 

----··----·�- ._ .. ______ ---·------

brochure .s;);3 •) De Stroming Democratische Studenten (SDS) in Amsterdaw heeft esn �r0-
ch1.1re ui't_segeven waarin uit de doeken wordt eedaétn wat zij Hil er-. cm 
welke reden zij is opgericht. 

• 

Intern BuJ.letiu 
nwi t te 11 BVD 
30-9-1969

Opm:..1. De Amsterdamse SDS is o,1tstaan uit een e;roepje studenten dat 
direct na de bezetting van het Naagdenhuis het initiatief nam 
tot een handtekeningenactie tecen de bezetting Rls middel. 

2. Een van de samenstellers van de brochure ::.s J. ':/. llolstcr die
vermoedelijk identiek is aan iemand van diezelfde naam, die 
een bestuursfunctie heeft :i.n de OI3A.S (0.':'ganisatie voor Belangen-·
behartiging der Amsterdamse Studenten; teg.,mhanger A.SVA). 

De BVD (Bond v. Dienstwei�eraars) en de NAVO 

Dit bulletin kondiet een NAVO-brochure aan 1 die over twee neken zal 
uitkomen, Voorts wordt een extra NA\/0-·nummer van ' 1 l>e Passicffist 11 in
het vooruitzicht gesteld, .ór worden, ter voorbereiding van het il:ter
nationale anti-NhVO-conrres dat in november te Amsterdam zal worden ge
houden aan alle afdelingen acties gevraagd, waarover men contact kan 
01rnemen r.iet Fiet Ordeman en Bric de Lange. 
Opm. Zoals al eerder vermeld: Piet Ordeman is secretaris buitenland 

NSR-bestuu.r 1 lid algemeen secretariaat 1 1witte 11 BVD en lid van de 
SJ. De Lange is belast met actie en pers in het NS�-hestuur. Hij 
is tevens lid van het politiek bureau van de SJ. 
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Deze rubricering is 
beëindlad na S-b jr. 

Stg. GEHEl�Jl
-3-

� 

l'ersbed.cht 
8-10-1969

*) Bezetters VU-Provisorium willen collectie1-.J2.E..C?.�� 

Leids Universi
te�Ltsblad 
29-9-1969 *) 

• 

Medegedeeld wordt dat de VU-bezetters voorlopig enkele richtlijnen 
hebben vaste;esteld, voJ gens welke zij hun zaken zullen vel·dedigen. 
Zo willen zij een aanvraag indienen om collectief terecht te staan. 
Mocht dit verzoek niet worden ingewilligd, dan zullen de bezetters 
collectief weigeren aan het proces deel te nemen. Bovendien overwGgen 
de bezetters een tegentribunaal te organiseren in de vorm van een 
"juridische kermis 11 

De situatie in Leiden 

De Algemene Leidse Studentenvereniging (ALSV) is toe aan haar jaar
lijkse bestuurswisseling. Aangezien men echter van mening is dat het 
11studentenparlementarisrne 11 een achterhaalde zaak is, wil men geen 
bestuursverkiezingen meer houden maar roept men sollicitanten op voor 
de bestuursfuncties. Het nieuwe bestuur zal zichzelf dan selecteren 
tijdens een discussieweekend waarop de candidaten hun ideeën met 
elkaar kunnen vergelijken(!), 

i?P.rsbe.richt 
6-10-1969

'") Conf1�.2.i_in de_ Tilburgse studentenraad 

• 

Persbericht 
8-î0-'i$b9

Er is een conflict ontstaan in de Tilbnrgse studentenraad (TSR), 
waarin mel elf tegen acht stemmen een motie v&n wantrouwen is aange
nomen tegen het bestuur van de Algemene Tilburgse Studentenorganisatie 
(AT�D), De .;!..:?.:?!.:-ste10n1en \,.�ren e.fh:oms';:i_g van hei.: Nederlands ,St;uci0ntGn·· 
accoord an dG Appilgroep. Bij buide laat&te 3r00ve� teh�aat al �erui�e 
tijd bezwaar tegen het beleid van het ATSO-bestuur dat in handen i� 
van SVB I ers (de tep.;en-stemmers van àe motie). On1r.iddellijk nada.t 6e 
motie we.c aangenÖnï;nsloot de voorzitter Pe.ul Jans'îla (een SVB-fignur) 
de vergadering en kondigde nieuwe verkiezingen aan. De niet-SVB 1 ers 
hebben daarop cl0 raad van beroE:p om een uitspraak gevrc.at;d. Zij ',;er.scr.. 
(in de meerderheid zijnde) het huidige ATSO-be.stu1ir doo:c een ander te 
vervangen. Tenslotte·hebben zii de voorzitter van de structuurcommissi& 
meegedeeld dat de huidige vijfustudentenafgevaardigden niet langer het 
vertrouwen hebben van de meerderheid van de raad. 

•) Utrechtse studenten verdeeld over actie 

Op een op 7 oktober gehouden algemene vergadering van de Utrechtse 
Studenten Faculteiten bleek dat de meningen over de juistheid vRn 
de op maandag 6 oktober j.l. gevoerde protestacties sterk uitec;: 
liepen, 

*) Vrij voor actie. 


