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Actiecomité Universiteit van Amsterdam 

GëHEIM 

( 
Op een demonstratieve vergadering in de Aula van de Universiteit
van Amsterdam, tijdens de collegestaking van 4 november 1969, 
welke werd bijgewoónd door ca 2000 belangstellenden, werd een 
actiecomité gevormd voor de organisatie van verdere acties tegen
de not<-1-Verine;a. 
Voorts werd een ultimatum aangenomen, waarin van de curatoren 
geëist werd vóór 18 november a.s. om 12.oo uur te b�sluiten een 
algemene stemming over een nieuwe, tussentijdse bestuursstructuur
te houden. Op die datum wordt een nieuwe universiteitsvergadering
belegd, waar de reactie van het curatorium en de eventueel te
voeren actie besproken zullen worden.

De /\SVA-to,2 

Volgens een insider bestaat de top va� de ASVA thans uit Jchan
Middendorp, Frank Jaap Buys en Gerrit Salemink. Daarop volr,en 
(in belangrijkheid) Marianne Greidanus en Jaap de Groot. Vervol
gens komen dan de 1 1gewone 11 act:i.visten, in tot'lal ca 25 personen. 
Deze hi�rarchie zou geheel losstaan van de formele samenstelling
van het huidige ASVA-bestuur.

Volgens e€-!n bestuurslid van de 8tuc1entenra;,.d VU UiRVU) ue,:-.;U�a.t de 
i�vloed van do SVB - cls l3ndelijke 0rganisaLie ter �iela - da&�iu
dat actieve SVB-aanhangers de dienst uitmaken in grc�drade�, zoalR
bijvoorbeeld in de ASVA en de SRVU.

Demonstratie op 17 november a.s. in Den Haag 

Vernomen is dat op maandag 17 november a.s. een demonstratie za1
worden georganiseerd op het Binnenhof in Den Haag, gericht tegen
het huidige EEG-beleid. De demonstratie wordt georganiseerd door
de actiegroep Europa van de Studentenvereniging voor !nternatio
n�le Betrekkingen (SIB)� 
�. 1: Op 17 en 18 november wordt in de Ridderzaal de EEG-top

conferentie gehouden; 
2; De aandacht wordt er op Kevestigd, dat de demonstratie 

in dezelfde week als het anti-NAVO-congres plaatsvindt,

Sjtu�tie aan de VU 
- -·-·--· 

Ter gelegenheid van de bezettingsprocessen hebben de bezetters 
een brochure uitgegeven 1 waarin alle kwesties rond de bezetting
en de berechting, uitvoerig beschreven zijn. 
De brochu:-e heet 1 ·Aksie Kajee I 11

1 telt 51 bladzijden en is een
uitgave van de Stichting NS]-publicaties.

Er is vernomen dat de VU-bezetters niet in hoger beroep zullen
ganns aangezien zij te weinig steun van de overige studenten 
zouóen ontvangen. Volgens een insider zou dit besluit in de hand
ge�erkt zijn door het fe�� dat de pers minder aandacht dan voor
heen a�n studentenacties besteedt.
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De leden van de SVB op de Technische Hogeschool Twente z1Jn van 
plan volgend jaar met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkie
zingen in Enschede deel te nemen. Met vertegenwoordigers van 
andere politieke jongerengroeperingen o.a. de Federatie van 
Jongerengroepen van de PvdA, woiden besprekingen gavoerd over 
medewerking. 
Uit een inmiddels opgesteld actieprogramma blijkt dat de SVB 
zich o.a. wil beijveren voor sexuele voorlichting aan de burgers, 
het verwijderen van het verkeer uit de binnenstad en doorlichting 
van het Lager Onderwijs. 

Ton Regtien en de situatie in Nijmegen 

Vernomen is dat de bekende Ton Regtien onlangs Nijmegen bezocht 
en vaststelde dat het daar een 11 docie boel" v,as. In verband met 
de a.s. ontslagen bij de Nijma aldaar, wilde hij dat de fabriek 
door de arbeiders bezet zou worden, waaraan de studenten een 
handje konden helpen. Er zou dan misschien een proces volgen, 
aldus Regtien, waardoor de mensen weer een beetje actiever zouden 
worden. 

Utrecht 

Ruim 100 11kritische medische studenten" zullen op een congres in
Utrecht op 8 en 9 november a.s. de huidige, op klassenteggnstel
lingen gebaseerde medische zorg en wetenschap aan de kaak stellen. 
Het congres ie een vervolg 09 de studieweek van de Nijmeegse 
zomeruniversiteit (augustus j.l.), 

'feringa-studie 

Op dezelfde data wordt, eveneens in Utrecht, een studieweekend 
gehouden over de bestuurshervormingen van de Utrechtse universi
teit. 

Colle.&estaking op 11 november a.s. in Tilbur_g

De vier faculteitsverenigingen van de Katholieke Hogeschool in 
Tilburg hebben voor 11 november a.s. een massale collegestaking
uitgeroepen om te protesteren tegen de centralisatieplannen van 
minister Veringa. De staking zal een actief karakter hebben. 
Er worden films vertoond en discussies gehouden. 's Middags i� 
er een vergadering in de aula. Na enkele groepsdiscussies zal 
een nieuwe tactiek ten aanzien van minister Veringa's plannen 
worden ontworpen. 

Tweede. deel S,J-co�es bo_perkt _tot één. dag 

Volgens een mededeling van het hoofdbeasuur van de s:, wordt het 
tweede deel van het SJ-congres (het organisa�orischeJ be;erkt tot 
één dag en wel op zondag 9 november a.s. i�1 Utrecht, zul.ks in 
verband met het vele: v:erk dat voor het anti--NAVO--congres Yerzet 
moet worden • 
.2.E_p.: Inmiddels heeft het hoofdbestuur zijn leden ook l.ateu weten 

dat tijdens het e�rste deel op 27 en 28 september j.1
1 

niet 
8 doch 7 leden ,ra,n het district Amsterdam zijr;, geroyeerd,,
Wat de positie van het gste lid E:t'ik î'ÏE:ijer is t is niet ge·· 
heel duidelijk. 

�) Vrij voor actie e 

GFHFJM 


