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Bulletin no.82 dd. 23-^-1970
De Waarheid
21-^-1970

Actiecomité weten^chappeli jk corpe
Een honderdtal leden van het wetenschappelijk corps van de universiteit van Amsterdam heeft eer actiecomité opgericht om c! e invoering
van de door minister V 331 KG A in een voorontwerp van wet aang- ekcndigb
bestuurshorvormincer* aan ds universiteiten, ''net alle ten ddentts
staande middelen" te bestrijden. De leden van het comité achten dit
wetsontwerp "onaanvaardbaar" en dringen, er bij de Tweede Kamer op
aan, Reen xvet te aanvaarden die door het overgrote doel van de- betrokken»?» niet v?o.vdt gewenst. >Jén van de initiatief n&roerB is de natuurkundige dr
, lid van de wetenschappelijke staf ven
het ZeemanlaboratorJ .ura (De './aarheid interviev/de hem telefonisch).
De B'.VA heeft sich achter dit actie-comité gesteld. Het
n
manÜ.aboratorixïr'i en het BW/i-kantoor Amsterdam kunnen belangrijke steunpunten v/orden in de anti-V£.inKGA-acti<D .
Dr
is trouwens lid van de BV» A. liij zou samen
Kist R.v.d.VSLDJJ een nota voorbereiden over het probleen* van
de "bindingen industrie - universiteit". Kennelijk betreft
dit de communist drs Kutii v. d. VELDE (eerder in de aandacht
gekoruan o. a. in verband niet de MafigdeahuisbeKatfcing) , hetge
we3.1icht het interview in "De WaarVieid" verklaart.
Studentencorps ('DSC)

Delft
11-^-1970

Bericht van
begin april 1970

«ee\verkeri

De fractie van het DSC in de JJelftse studentenraad (t:rcndraa«j) hecmeepedeelk! er aan mee te zullen werken de uitvoering van d-? '.-et
VSKIl'WA ao gunstig mogelijk voor de studenten te doen uitvallen.
2ij io v,-;n oordeel, dat de bestaande controversen tussen dt solodingen alloeix naar varncherpt aullen worden wanneer Kij Kich vsn
de bestuurlijke problemen van de TH distancieert.
Contact Ton HZa?ISN rnet studenten VU
Geconstateerd ia dat Ton R!3jTIEM minstens een'naa] heeft clc;cle6n;j:'..R
aan ope:ib«vx-o Gtuclie-beBprel'-in^en van de econoüiisohe fac-il'üeic a-vi
de VU. !)•:• indruk b^ataat, dat enkele VU-etudentfeii die dasra-vn d.-c.l
nc-riitm, cïo^r RÏ,"3?I3ll gecoached worden, ïon van hen in ji.enac.rcd
*

O ca.

nara in 19&9 doel aan de bs-aottinc v;m het Vü-proviicoriua. Bögin 1970 was hij betrokken bij de organiaatie Vü..'i
de :rr;ri.. v/intsrunivereitcit aan de VU.

- 2Folia Civitatis

TAS en OBAS in Civilas
De TAS (techriisch-administratieve staf) ie als "geleding" tot de
Civitas toegelaten, terwijl ook de OBAS (organisatie van belangenbehartiging der Amsterdamse studenten) als tweede fitudentenorganisatie naast de ASVA een plaats in de universitaire gemeenschap en
de bijbehorende commissies heeft gekregen.
Opm. : Volgene cijfers van januari 1970 vertegenwoordigde de ASVA
toen 53 en de OBAS 2^\% van de studenten aan de UvA.

Persbericht
18-4-1970

Geen subsidie meer voor LÜB (Leids Universiteitsblad)

Berichten van
17, 18 en
22 april 1970

De moeilijkheden in Tilburg

De curatoren van de RU in Leiden hebben besloten het LUB niet langer te subsidiëren. Dit betekent de genadeslag voor het blad in
zijn huidige vorm. De subsidie van ƒ 2^.000,- .die de curatoren twee
jaar geleden ter beschikking stelden, is op. De curatoren hadden
deze subsidie oorspronkelijk voor drie jsar bedoeld. Daarna zoxi
het LUB financieel zelfstandig moeten zijn. Het teruglopen van het
aantal abonnementen is er o. m. de oorzaak van dat deze subsidie
eerder is opgebruikt dan voorzien was.
Opm. : Zoale bekend is de huidige hoofdredacteur van het LUE,
, die tevens secretaris buitenland van de
SJ en lid secretariaat "witte" BVD is.

Deze zijn begonnen als uitvloeisel van een bezetting van het provisoriuni van de Katholieke Hogeschool op 17 april j.l. Aan deze bezetting werd door 12 personen deelgenomen, die daarna een brief van
de rector-magiiificus ontvingen waarin werd meegedeeld dat op hen het
tuchtrecht zou worden toegepast. Daartoe raoesten zij op 22 april
voor een college van enige professoren verschijnen.
In verband daarmee werden de Tilburgse studenten die dag per go~
luidswagen opgeroepen deel te nemen aan een sit-in voor de aula
van de universiteit om 10 uur. Hieraan werd door 15O a 200 personen deelgenomen. Om 11.15 uur werd daarop het Sociologisch Instituut bezet en werd de koffiekamer daarvan tot actiecentrum verklaard.
Om ca 14» uur waren ongeveer k-O personen aanwezig, üij verklaarder.
dat indien er werkelijk maatregelen genomen zouden worden tegen de
12 bezetters van het provisorium, harde acties overwogen zouden worden. Gedacht v/erd daarbij aan het boycotten c.q. verstoren van de
colleges, aan een permanente bezetting en het binnentreden van professorenkamers .
Op 23 april zou er opnieuw vergaderd worden in de senaatszaal (inmiddels informatiecentrum) over de harde acties voor het geval de
uitslag van het tuchtrechterlijk college ongunstig mocht zijn. De
situatie werd als explosief beoordeeld.
Al deze moeilijkheden werden voorafgegaan door een op 16 april j.l.
gehouden alternatieve faculteitcvergcidering van de sociologischo
kring Tilburg (SKT), die werd bijgewoond door studentenactivisten en
leden van de wetenschappelijke staf. Besloten werd dat de delegatie
van studenten in de stxiurgroep (de groep die de discuaciedagen xn
de sociale faculteit moet voorbereiden), teruggetrokken moet ROi'-cle-n.
Ook werd gesproken over de opzet', vsii de actie tegen de wet VSSI^'jA.
In verband daarmee \verd besloten binnen elke jaargroep (ie, 2e, ?c>
euz.) een kadsrgroep te vormen als voorhoede voor te ondernemen t.cbiüK. iïcn dacht daarbij aan een soort cuerrillc-x-tnktiek, waarvan I..CP
meer verwachtte dan van massa-acties.

Tijdens deze vergadering besloot een kleine groep tot het bezetten
van het provisoriurn (als begin van oprichting van een alternatieve .
faculteit).
Op 21 april is in Tilburg een NAVO-avond gehouden, o.a. in verband
met een NAVO-project dat door prof
wordt bewerkt
op het J.F.kENNEDY-instituut. Er was een forum, waarvan namens de
studenten deol uitmaakten
(Tilburg) en
(Amsterdam). De bijeenkomst werd bijgewoond door 80 personen, bijna
allen prominenten en oud-prominenten van de 'filburgse studentenwereld.
Opm. : Beiden waren bijzonder actief bij de voorbereiding van het
anti-NAVO-congres van november 1969.
Bericht van

Het 2e BM-congres
In aansluiting op eerdere berichten over het BVïA-congres is nog het
volgende vernomen.
Alle bijeenkomsten van de werkgroepen strandden op het conflict
tussen wat genoemd werden de realisten en ideologen oftewel de gepolitiseerden en de niet-gepolitiseerden. De eersten wensten vooral
te spreken over de vernietiging van de huidige maatschappij en de
vestiging van een socialistische maatschappij.
De niet-gepolitiseerden propageerden eerst de mentaliteit van de
mensen te wijzigen, hen bewust te maken en hen verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen voor hun deelneming aan deze maatschappij. Op
die manier willen zij hen laten inzien dat het huidige systeem fout
is en geen ruimte en mogelijkheden biedt voor de individu.
Door deze verschillende zienswijze ontstond op het congres een
ernstig conflict, vooral ook omdat de voornaamste aanhangers van
de gepolitieeerden nogal fel waren in hun uitlatingen. Eén van hen
beschouwde zelfs allen die zich niet met hem conformeerden, als toehoorders en niet als congresdeelnemers. Een ander bracht naar voren
dat zij die het niet eens waren met zijn zienswijze, en dat waren
in hoofdzaak de reeds afgestxideerden, zich maar moesten aansluiten
bij het VWO (Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers).
en
, beiden behorend tot de oprichters
van de Bï/A, wisten een dreigende splitsing te voorkomen.
stelde, dat iedereen, gepolitiseerd of niet, door het manifest van de
BWA te onderschrijven en aan acties deel te nemen, een plaats heeft
in de BWA. Hij was voorts van mening dat acties die door de meerderheid van de leden niet geaccepteerd werden, buiten de organisatie
om moesten plaatsvinden.

Bericht van
16-^-1970

An t i- en proclamatie voor k en 5 mei a.s.
Ruim twintig organisaties, waaronder de FJG-PvdA, Kritische Leraren
Nijmegen, de NESBIC, de Bond voor Vrijheidsrechten en de 3\7A, hebben in verband met de ke en 5e mei een anticlamatie en proclamatie
uitgegeven, v/aarin wordt aangespoord de slachtoffers van de huidige
toestanden in de wereld te herdenken.

The Guardian

De UNBF ondex' trotskistische contro?..e?
De UKSF (Franse Nationale Studentenunie) is teruggevallen tot
J50.000 leden (5vJ van het aantal Franse studenten). In haar executief comité vormt de trotskistische AJS (Alliance des Jeunes pour
Ie Socialisme) thans de grootste fractie (37>>) •

"Konkret"

'""'
—

Komt de Westduitse VDS weer tot leven?
Volgens een artikel in dit Westduitse v/eekblad, ziet het er naar
uit dat de Westduitse VDS (Verband der Deutschen Studentenschaften =
een soort NSR) op een begin mei a.s. in Göttingen te houden landelijke bijeenkomst, weer geactiveerd zal worden.
Opm. : Van mei tot november 1969 maakte de SDS de dienst uit in
deze VDS, die als gevolg daarvan met een schuld van DK JÓO.OOO
zou zijn blijven zitten.
De verwachte opleving van de VDS staat in direct verband met de
moeilijkheden in de SDS, die in maart j.l. resulteerden in de ontbinding van deze organisatie. Het VDS-bestuur dat in november 1969
het beheer van de SDS overnam, zou tot de conclusie gekomen zijn,
dat het zelfs met beperkte financiën mogelijk was politieke taken
uit te voeren. Daar komt nog bij dat de studenten zich bij de studentenverkiezingen van het laatste jaar hebben uitgesproken voor
een socialistische en linkse meerderheid in de organen voor zelfbestuur van de universiteiten. Tenslotte hebben alle grondraden van
de Westduitse universiteiten en hogescholen (die van Saarbrücken,
die in handen is van de SDS, uitgezonderd) verklaard, bereid te zijn
in de VDS samen te werken.

Bijlage;

Overzicht van verwachte acties rond koninginnedag/
bevrijdingsfeesten.

\-
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OVERZICHT ACTIBPLAMHSN 30 april - 3 mei

3Q/k

Amsterdam

Den
Delft

V5

Amsterdam

Rotterdam

2/5

De "Rode Jeugd" wil van de Dam een "revolutionair
centrum" maken.
In kringen van de SJ worden acties verwacht van de
kant van Oranje Vrijstaat.
Een ludieke manifestatie van Oranje Vrijstaat (?)
Oranje Vrijstaters/SJ'ers zijn voornemens een leegstaand pand te kraken en te bezetten (mogelijk vindt
deze actie niet op 30 april plaats maar op een van
de volgende dagen).
Ton REGTIEH heeft onlangs gesproken over stakingen
in de havens op of rond 1 mei.
Volgens
(ex-voorzitter van de Studentenraad VU) wordt op 1 mei een manifestatie gehouden van studenten en arbeiders.
De Actiegroep Dolle Mina heeft een actie aangekondigd voor gelijke beloning mannen-vrouwen (mogelijk
samen met de SJ).
(De SJ doet waarschijnlijk niet mee aan de 1 nsei
betoging van de CPN.)
Acties van de kant van de SJ tegen de "C 70" (Opbouw Rotterdam), mogelijk echter niet op 1 mei maar
later in de maand.

Amsterdam

Demonstratie van o. a. SJ'ers in verband met naamsverandering "Weteringplantsoen" in "Van Randwijkplantsoen".

Amsterdam

Dodenherdenking van de SJ bij de Dokwerker samen
met het Indonesië-comité en/of Indonesische Werkgroep Amsterdam, Bovendien demonstratie op de Dam
tegen de officiële dodimherdenking.
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5/5

Amsterdam

De "Rode Jeugd" wil de Dam tot "revolutionair
centrum" maken.
Actie(s) van Dolle Mina.
SJ'ers en Amsterdamse studenten willen (dure)
nieuwe flats in de Bijlmermeer kraken en bezetten.
(De SJ wil een "landelijke bevrijdingskrant" uitgeven, gewijd aan het leger en de woningnood.)
De Binding Jong Rechts vreest "een bloedige 5 mei"
(blijkens een adres aan de Amsterdamse gemeenteraad.)

Den Haag

Stille tocht van organisaties van Oosteuropese
vluchtelingen van Station Hollands Spoor naar Russische Ambassade, waarschijnlijk in samenwerking
mét de kleine groep "Nieuw Rechts Front".
De "Rode Jeugd" heeft aangekondigd deze demonstratie
te zullen verstoren.
Mogelijk een ludieke manifestatie van Oranje Vrijstaat Actie(s) van Dolle Mina.

Rotterdam

Stooractie van de SJ tegen een openluchtmaaltijd op
de Lijnbaan.

Groningen

Oranje VrijstateiöCActie '70) zijn van plan leegstaande woningen te kraken.
Mogelijk acties van de kant van de Bond voor Dienstweigeraars tegen de bevrijdingsviering.

Stadskanaal Optocht georganiseerd door een vredeswerkgroep op
het thema van de Amerikaans-Russische overheersing
van Europa.
Utrecht

Kraakacties op leegstaande panden door Oranje
Vrijstaters (Actie '70) en SJ'ers.
Alternatieve bevrijdingsviering

door kunstenaars-

vereniging Arti-Shock (en actiegroep Dolle Mina?)
Alternatieve bevrijdings-festiviteiten van de werkgroep "Doornroosje". O.a. wordt een "mobiel kritisch
wagenspel" opgevoerd.
Haarlem

Kraakacties van Actie '?O.

Den Helder

Kraakacties van Actie '70.

Eindhoven

Activiteiten van de kant van de "Rode Jeugd" (?).
22 april 1970,

