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"Aksie" no. '+
ca 1-12-1969

*)

"Aksie" kreeg grootste weerklank bj^Lten ds universiteit
Blijkens een rnededeling van de redactie van dit NSR-periodiek,
kreeg net blad, dat tweewekelijks verschi.jnt, de grootste v/eer~
klank taiji actiegroepen en belangstellendeu bujrten de universiteit
Met name scholierengroepen en studenten bij Jiet Koger Beroeps
Onderwijs (HBO), zouden enthousiast tegenover de uitgave st.aan en
ook de meeste niogelijkheden zien voor verdere ontv;ikke.~i.ingen»

idem

de Kerst. in
In een artikel over de collegestaking van ^ november j « l < , aan de
Universiteit van Amsterdam, wordt 0*1/1. getiteld dat or plans? on
bestaan orn kort na de Kerst in Amsterdam een soort "wint er-univer
siteit" te organiseren. Daar zou dcin een analyse moeben v/orden ge>
raaakt van de concrete situatie aari de univerciteit (v/aar "rle
ontwikkoling op dit moment schijnbasr chaotisc.h verloopt- en de
studentenoppositie chaotisch reageer t, " ) f
Daardoor ECU da?1 een nauvvkeurig i n s i c j j t verkregon Irunnen worclen
in de richtir.^ van dieontvikkelino, cle i n t e r n e isachtsverlioi'dirjigeu
de av/sklce punten van do stiideritehoppositie en hoe die raisschien
opge.loot soaden kunnen v/orden.
Ook son daar r-;ev/erkt kunnen worden aan de voorbereiding van nascale beaettingen in gcval van invoering van de nota-Verini-ui c-n s.an
een carnpagne voor de politisering van de wctenschap*

ic1

zgn .__£o 1 ij
In een artikel gewijd a an de processen tegen de begetters van het
VU~Provisorium wordt o.rae over de rol van de pers gezegd (en dat
gold ook voor de processen tegen de Haagdenhuisnezetters en die
van de JRijkfiuniversiteit in Utrecht) dat deze vooral de aandacht
vestigde op de ludieke grappen door de bezetters opgevoerd en dat
lange verhalen vverden gev/ijd aan wrakingsprocedures, zonder op de
acatergronden in te gaan*
"Zo is er bijv.," aldus het artikel, "nauwelijks iets in de krant
gekotaen over de op de eer.ste procesdag gevoerde acties en is er
niets opgenomen Vc3.n de aari de pers toegestuurde en in een persconferentie toegelichte collectieve verdediging". Het artikel
besluit met de volgende z-insnede-n: "Viil de studentenoppositie in
staat zijn bij volgende politieke processen een. effectie.f antvvoord te geven op de door de huidige machthebbc-rs gebr^ikte
represciemiddelen, dan sal speciaal gebruik tnoeten worwen gernaa..kt
van de tot nu toe opgedane erveringen uit de verschillsnde processtrategieen en sal een verdcre uitdieping xran de Justitiecritiek
rjlaats most en viuden. Want dat er steeds meer politieke prccossen
tegeu ons gevoerd gaar. v/orden, en dat de straff en hoger siillen
worden (in "Ouitsland zijn de straff en al opgevoerd tot 21 maanden)
laat daarover geen twijfel bestaan"*
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A< tiviteiten Onderwijsfront
Op 9 november j«l» werd (vermoedelijk in Utrecht) de Kritische
van de lan.deli.jke
Kweekechool opgericht. De bedoeling is dat er c-en analyse v,'ord
Werkgroep Kritische gemaakt van de pedagogische academies (kweekscholen), waarbij
I/eraren
aandacht wordt besteed aan do beroepsopieiding.
22-11-1969
*) speciale
1-4 december aoS« komt men weer bijeen pra de kritiek en de
reacties op een discussiestuk van net Onderwijsfront Tweute
bijeen te brengen en te bundelen. Daarmee «:il men dan grpte
grpepen kwekelingen actix'-eren, zodat er uit.eindelijk een beweging binnen deze academies op gang komt die dit beroepsonderwijs aan de kaak gaat stellen en daarraee tevens het hele
basis-onderwijs* Inlichtingen over deze activiteit verscaaft
het landelijk onderwijsfront in Leiden«
0pmc Zoals bekend is het landelijk onderwijsfront op hetselfde
a.dres gevestigd als de NSK, nl.
5
KSR-bestuurder
en NSR-medewerkster
^..
houden gich in deae organisatie speciaao.
met het onderwijsfront bezig.

Nietnvsbrief no 4
dcU 22-11~19iS9 *)

"Akoie" no

Idem

Idem

Propria
29-11-1969

P.Ia5itse3.ijIce ^ouderv/i;jsfronten
JBr is nu in elk geval een onderwijsffont in Amsterdam (aelfde
adre/s als de ASVA), Den Haag, 't Gooi (jlulaen), Limburg (Heerie
Rotterdam (selfde adres als de Algeraene Rottordaase Studenten-*
vereniging - ABSV), Twente en Utrecht.
Vrijwel iedere grondraad heeft et-n bestuurelid dat sich
aaJ. met- het onderf.'ijsfx'ont bezig houdt»

Op 14 december a«s» vindt een congres plaats voor alle
VWO-scholieren dat door een onderafdeling van. het Onderwijsi'rontf waarschijnlijk in Hilversum georganiseerd sal worden.
De bedoeling is om de aan.weK.igen aan het denken te zotteu
over do deiaocratisering van het onderwije*
Landdag^onderwj. jsfront in __Utrecht
Op 21 deceraber a.ss wordt er in Utrecht voor middelbare scholieren? HBO'ersf LTS'ers enz. een landdag onderwijsfront
gehoudene
5cho_olpleinp_auze-theater
Medio november zou in het FAMOS-actiecentrum - in het kader vai
de democratisering van de roiddelbare school - een schoolplein™
theater-groep starten. Men wil, door nsiddel van het medium epel
tijdeas de schoolpauses op de pleinen, scholieren en leraren
duidelijk maken wa.t er "mis is met de school". De spelleiding
is in handen van leerlingen van de "Academic voor Expressie
door woord en gebaar"$ in Utrecht.
He t sc h o^li_eren-yer z e t en de student enopjjosi t i e
In een artikel "Ook eeholieren gaan door met de 6trijdl?van
wo.rdt gezegd dat het scholierenverzet sneller
aan het radicaliseren is, dan de studentenoppositie.
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Het raist helaas een van de belangrijkste elementen van het
studentenprotest: inhoudelijk crit5.ek. Op de echolen bestaat
zo'n mate van consumeren van de lesstof, dat zelfs discussie
ervan oniaogelijk is. ^aarentegen neemt kritiek op de maatschappij toe, Ben ontwikkeling die aich ongetwijfeld sal
voortzetten -wanneer oolc de scholieren die nu nog geloveri
in, koffie en het parleraent, in conflict zullen komen met
een schoolleiding die fundarnentele eisen wel af most wijzen,
• roaakte in oktober j.l. deel uit van de eindredactie van het VAAG-bulletin no. 1 (Vaag is een Amster
darase scholierenactiegroep).

'Nieuwsbrief no.
dd. 22-11-1969

Contactadressen van
Er zijn, thans 21 plaatselijke actiegroepen, o«a. in Den Haag,
Nijmegen, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Twente, Delft,
Utrecht en Wageningen.
5PJ]Lf,; ^e^ a^res van de Twentse groep is hetaelfde als dafc van
het Onderwijsfront aldaar*
Deze nieuwsbrief werd in een oplage van 1500 exemplaren vervaardigd. .

Bericht van half
noveinber

W.orden__gel_deri _van d_e__SHUF in Mijmegen gebruikt vopr Btud'entenacties ?
Vernomen werd dat de mogelijkheid bestaat d<5.t gelden van de
Stichting Nijiaeegs Univex-siteitsfonds (SHUF) worden aange'.vend
ten behosve van studentenactiviteiten. Het fcestuur van deae
orgar.ii?;atic> zou aan l!de gcede kant" otaan, en een deel van els
/ 100*000,- die de stichting in kas z,ou hebben, r,ou era dis
rcden voor acties kunnen worden gebruikt.
SEI1}^. "5 o De SKUF kwarn in dit verband reeds eorder in het cieuws,
toon bekend werd dat de stichting / 700,- ^eg«vc-n KOU
hebben voor de kostenbestrijding van in Hijmogen. verspreide anti-NAVO-parafletten (begin novewbsr 1969);
2. Men kan zich afvragen of het geld, dat aan do Socialistigche Uitgeverij Nijmegen (SUN) (zie bulletin no, 62
dd. 21-11-1969t pag, 1/2)gele$nd werdj ook afkorastig
is van de SNUF.

Persberichten
21 en 29-11-69

Persbericht
21-11-1969

^Re^fergndum over_de 5VB__in Rotterdame
Sen groep Eotterdamse studenten, stuurgroep 165 genaared, die.
ernstige ki-itiek had op het beleid van de SVB ter plaatee, heeft
een referendum uitgeschroven, waarin de raedestudenten werd gevraagd of ook z,ij een scheiding wilden tussen Btudentenpolitiek
en belangenbehartiging. Het resultaat van hat referenduna was
dat 101*f studenten dat iaderdaad weneten. De stuurgroep trekt
daaruit de corxclusie dat de SVB het recht niet heeft nog la'hger
geld van de Rotterdarase studenten aan politieke acties te besteden.
}f Van het uit 8 personen bestaande bestuur van de ARSV,
zijn er zes lid van de SVB;
2c Aan de destijds gehouden verkiezingen naraen slechts
600 studenten deel, van wie er 396 op de SVB stoadea,
*)

Hee^rderheid,._SVB in__Ti-lbvi.r_g6g_ studentearaad
In do nieuv; gekosen Tilburgse studentehraad zitten elf vcrtegen?/oordigers van de SVB en negen van de gecorabineerde groep
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SJ-Intern, bulletin
noy. 1969

Bar Spiegel
2^-11-1969

Appel-Nederlands Studenten Aceoord (NSA) « De verkiesing was
n'oodzakeli jk als gevolg van een conflict tussen het "algemc-en
bestuur van de Tilburgse studentenorganisatie en een rneerderheii
in de "oude" studentenraad. Ruira 1300 van de ongeveer 3000 etu.~
denten natnen aan de verkiezingen deel*
Nabespr eking SJ^oyer^het anji-KAVO-congrejs
Tijdens een uabespreking van het SJ-districtsbestuur te Amsterdam op 2.k november j.l. over het aati-NAVO-congress kwara oca,
de volgende kritiek naar voren: Het congres was teveel op student en g'ericht. Voorts hinkte men op tv/ee gedachten, ril. eneraijds inf orrtiatief en anderzijds demonstratieX. De informatie
was voor een groot deel al aan de bezoekers bekend, tex'wijl
voor de "nieuwelingen" cnder hen ds informatie niet duidelijk
genoeg was geweest. Ook vond men ds vorai van het congres verouderd, aangezien van de bezoekers geen actieve deelneming verwacht werdj c.q. verwacht kon worclen. Tenslotte warsn de contacten tuseen de NSR en het SJ-hooi'dbestuur, onvoldoende gebleken.o

Tijdens een buitengev/oon congree van de V/eatduitse VDS (een
soort KSR) half november j«l. in Hamburg gehouden, trad het
bestuur dat sinds mei aan de raacht was en uit een viertal
aanstaande SDS'ers bestond, af« Kr kv/ata een iioodbestiaur dat een
on.derz.0ftk gaat ins te lien naar de finaiiciele toestarid van de or-gani-aatie, dift eon ka^tekcrt van DM 36o6000 f^chijni- to hebboru
De SDS--top nam hat er de afgelopen roaanden goed vau« So werden
"snoepreisjes'; geraaakt naar Japan, Italie en Spanje*

*) Vrij voor actie.

