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Baricht van NSR-vergaderins; op 31 januari i* Utrecht

Bericht van
'I-2-197Ü

Op 33. januari j.l. is in Titrecht een vergadering gehouden van de
NSR, van vertegenwoordigers van grondra'ien en activisten (ca 30 aan-
wezigen). Aan de orde kwam een voorstel van v

voorsitter van de K3R, de grondraden en te vormen tot sociaal-
dienstverlenende contra. Hierover werd peen besluit genomen. i)e vex--
gadcring kwam evenmin tot een besluit over acties rond het wets-
ontwerp Veringa.
Ter vergadering bleek, dat er eon controverse bestond tuoaen het
NSR-bestuur en de vertegenwoordigers vso. de A.H'A, aio onder leiding
van Johan Middendorp, voorzitter van het ASVA-bestuur, een uur te
laat o}> de vergadering arriveerden.
Oprn . ; Dit laatate wordt bevestigd in de Haugce I-oat van 28/1 -3/2 '70

iu oen artikel van over "Saaicale studenten ver-
deeld over stratogio" (zie bijlage 1), volgens dit artiKsl
is het nuinner 6/7 van "Aksie" bij rle grondraden niet enthov;-
siafit ontvangen. Op tv;eo landelijke NGI?-verf;aderingen werd
door diversie activisten stevig geopooneerd bogen de ûr.r'io.-
tigende toou van het bewuste artikel en texon. hot .feit Oat
het NSH-beotuur het sonde r overleg Biet de Krondradcn , aan de
buitenwereld hoeft gepresenteerd als een «oort nieuwe beleids-
lijn» "In het artikel horat ook Johan llifloeïidox-p aan h«t v/oovd,
Volgens hem .is ue lijn van "Aksie" een volstrekt onjuiste
strategie, die binnen korte tijd tot het iGo3eincnt van ds
studentenoppositie KOU leiden. "Als het Jrr.de r zich #aat orga-
niseren in basisgroepen en weigert te discnris-iören wet mensen
met een zogenaamd 'vals bewustzijn' - links-liberalen en KC -
krijg je een hevig oectarieme." Uit het artikel blijkt voorts
dat Middendorp wel degelijk hoopt op rcassaie acties dit vour--
jaar. Hij verwacht daarvan een sterke politisering van <ie atu-
clenten. Dit in tegenstelling ciet ivat het i.'oli-bestuur wil, nl.
geen heftige agitatie tegen Posthuraus en Veringa, o»idat dat
neer zou konen op het "weer opnemen van het verfoeide echaak-
spel raet de autoritei ten".

Gebleken ia dat er ook. HS3-vergaderingea plaatsvonden op f;caoeir,öe
data. Die van 20 januari j.l. was er één v:-in de secretarisj^n-
sociaal van de NSR en van de AoVA, U3i-' (Utrecht), Gronstra (v'iro-
ningen), 3HVU, Vo.SD (Delft), ALS V (Leiden), iJiiD (Dricnerlo) e:t r.oï-ï
(Eindhoven). Door de deelne.-r.cra werd besloten, tagenovfir dj offi-
ciële instituties voor stuclentenvoor'iieiiin;<on te reageren ia e t >i';
ombouw van een geheel van voor de oppositie zelf relevante voorzie-
ningen. Het uitproberen en doorvoeren van <le?>e opzet zou fis b&!U-.U£"
rijkste taak xvorden v.an de eecretarisaen-sociaal voor do kon-enae
maanden*
Op deze vergadering werd voorts bekend «lat van de A a V/'»
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binnenkort via de N3R zal rapporteren over het werk van de Stich-
ting Release in Arasterdam en de plannen tot vestiging in andere
steden; de NSR zal materiaal rondzenden over de Sozialistische,
Bote, Hepublikanische Hilfe in Vvest-Duitsland.

Ook kwam de NSC ter sprake. Daarover werd in een verslag van deze
HSR-vergadering gesteld: De juridische mogelijkheden van verdere
infiltratie in de NSC zijn beperkter dan door enkelen wordt ge-
dacht. Toegezonden worden de statuten plus toelichting. Vooraf-
gaande aan de volgende ASVA-vergadering zal een tactiekbespreking
worden belegd.
Opm^: 1. De NSC is de Stichting Nederlandse Studenten Compagnie, die

zich bezighoudt rnet het verzorgen van verzekeringen voor
studenten.

2. Wellicht hoopt de NSR via infiltratie in de NSC aan finan-
ciën te kunnen komen.

Op 2*f januari j.l. vond een vergadering plaats van de NSR met de
voorzitters/penningmeesters van de eerdergenoemde grondraden en
die van de AT30 (Tilburg). Gesproken werd over het ombouwen van de
grondraad tot een centrum van dienstverlening voor allerlei oppo-
sitionele groeperingen, de functie van de NSH, de taken van het
nieuwe NSR-bestuur en de rolatie tot de grondraadsbesturc-n (voor
hetgeen daar besloten werd, zie bijlage 2).
Over de financiën van de NSR werd meegedeeld dat deze redelijk zijn
gesaneerd. Ket gevaar van een faillissement was geweken. Op advies
van de kascommissie werd in principe ingestemd met het plau het
boekjaar te verschuiven.

Op 2? januari j.l. werd een werkvergadering gehouden van de secre-
tariseen-onderwijs van de grondraden en van activisten uit Eindhoven,
Tilburg, Amsterdam (UvA en VU), ïïageningen, Utrecht, Rotterdam,
Enschede, Groningen en Delft. Inzake de daar genomen besluiten, wordl
verwezen naar bijlage J>.

Zoals daaruit blijkt, werd inzake de A3VA en het plan on in samen-
werking met de wetenschappelijke staf een boycot te organiseren van
de faculteitsraden, overwogen door te stoten naar het parlement of
de Amsterdamse gemeenteraad. "Voor Amsterdam biedt dat met het oog
op de komende gemeenteraadsverkiezingen mogelijkheden om een stads-
front te vormen."
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Ad Valvas
30.1.1970

"^rsberichl
yJ.1.1970

een persbericht van 27 januari j.l.is het Arr.sterHar.se
bestuur van de Federatie van Jongerengroepen(FJG) v-:-.n de FvdA
(onlangs vernieuwd) het niet eens met de keuze vr.n het " vori
ge bestuur inzake het ontwerp van de FvdA-lfjst voor de gemeente
raadsverkiezingen. De FJG zou, aldus het bericht, ca:r.en tr.et an-
dere groepen het noest voelen voer een nieuv-e provo-lijst i

Interim-bestuur S??VÜ

De Studentenraad van de VU heeft een nieuw (interim)bestuur ge'kregen.
Daarvan maakt o.m. deel uit alt; secretaris buitenland.
Opm. ; Betrokkene k v/a m onlangs naar voren als "uitte" BVD-er. Ir. die orf.

nisatie in hij in het secretariaat belast met studie en documen-
tatie. Voorts verstrekt hij inlichtingen over de werkgroep nili-
taire dienst, die in Amsterdam belangstellenden tracht te verver
Ook is hij coördinator vnn de v/erkgroep Studie Anti-inilitnrisme,
opgericht tijdens de "follow-up" v?.n het anti-I!AVO-congres in
november j.l.

;en Spanningen bij Delftse

Persbericht
3.2.1970

Persbericht
3C.1.1970

Het voortbestaan van de V3SD(Vereniging voor Studie en f.tucl
in Delft) is in gevaar. Oor?.&?•'. daarvan JT.OU o.m. zijn de houding var; d»j
SVB, die 11 van de JO Tiet-els bezet in de studenterraad(grondrcxacl)van de
VSSD. Op initiatief van de studcntenvakbov/cging is deelïifcriing a.~n $.G
a.s. grondraad.'jverknezingen onthouden aan tv/es nieuwe groeperingen, nl.
het Experimenteel Front en de Hernieuwde coalitie Centrum Links» De in-
vloed ven de SVB wordt gevreesd omdat desse organiRfttie de V-SSD sou v.-il-
len gebruiken voor hssar polilifik getinte acties. De VSSD is nu hoofdza-
kelijk service-apparaat voor de studenten,

Studenten treden uit ^indhovcnse hogeschoolraad

De studentenvertegenwoordiging in de voorlopige hogeschoolraad van de
TH Eindhoven is uitgetreden, ondat zij poen heil meer ziet in praten
over herstructurering. De meerderheid van de raad. v-enste niet tree te
gaan net een motie van de studentenafvaardiging waarin geprotesteerd
werd tégen het \yetsontiverp Verir.ga. Door het uittreden zullen, olduR
het persbericht, de afdelingen van de hogeschool die al ver gevorderd
v/aren met de herstructurering op een dood spoor komen te staan.

thans ook hoofdredacteur van het I .UB

Ka het aftreden van de redactie van het Leids Universiteitsblad(Ll'j:0
(h.s.v. verwijdering var. reeds gezette teksten van een asjntal sex-
contactadvertenties door het stichtingsbestuur) heeft dat bestuur

tot nieuwe hoofdredacteur benoemd. Deze zal met een nog te
kiezen redactie-team - uit al!1, e Leidse universitaire geledingen samen
te stellen - de huidige redactie vervangen.



Bericht van
17-1-1970

Persbericht
15-1-1970

Werkgroep "Mot-echt"

Als reactie op de "witte" BVD is in Nijmegen een werkgroep "Mot-echt"
opgericht. Deze zou uit voormalige NSA-leden en/of reserve-officieren
bestaan en ca 30 leden tellen. De activiteiten beperken zich tot nu
toe tot gezellige bijeenkomsten, borrels e.d.

Situatie in Rotterdam

Het bestuur van de Algemene Rotterdamse Studentenvereniging (ARSV)
heeft een plan ontworpen waaruit blijkt dat tegemoet gekomen wordt
aan de eiaen van het NSA (Nederlands Studenten Accoord). Het KÜA wil
het reductie-apparaat van de ARSV, die zich ook met politieke zaken
bezighoudt, afsplitsen. Dat zal nu gebeuren. Ook wordt de opzet van de
Rotterdamse Studenten Raad (33!t) gewijzigd. Deze Raad zelf, vroeger
éénmaal per jaar door de studenten van alle studierichtingen gekozen,
zal verdwijnen. De studenten worden opgesplitst in studierichtingen
en kiezen daarin hun eigen bestuur. De gezamenlijke besturen zullen
een dagelijks bestuur kiezen.

De Waarheid
29-1-1970

Verzet in West-Duitsland tegen de onderwijspolitiek

In verschillende V/estduitse steden hebben jongeren van universiteiten
en middelbare scholen verzet aangetekend tegen de onderwijspolitiek
van de regering. Collegestakingen, urenlange demonstraties en stamp-
volle vergaderingen tijdens de schooluren zijn weer aan de orde van
de dag. Eén van de centra van verzet is Frankfort.
Wat de studenten betreft gaat het o.n. tegen de invoering van een
numerus clausus, het niet doorgaan van een plan om de studie- en
examengelden af te schaffen en tegen de technocratische univerciteitc-
hervormingen zoals die door de Bondsregering worden uitgewerkt.
De scholieren in Frankfort, die ook tegen de numerus clausus ageren,
zouden de steun hebben gekregen van verschillende jeugdorganisaties er
leraren.

Bericht van
-̂2-1970

De reis van Regtien en naar Italië

In aansluiting op het bericht in het vorige bulletin, is
vernomen, dat van 31 januari tot 3 februari j,l, in Rome

een congres zou worden gehouden van activisten uit de lïesteuropese
studentenbeweging.
Voorts is bekend, dat Ton Regtien op 29 januari j.l. met de D-trein
naar Rome is gereisd. Niet is gebleken dat ook meereisde.
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Bericht van half
januari 1970

NUB
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-'ersbericht
.'•-2-1970

Aansluiting van student'- en en mi.litv/erkers in Noord-Belgie •

In een artikel over do snijnwerkersstaking in de Belgische Kempen
wordt o.rj. gesteld :";>:at ton tijcle van de Leuvense studentenopstand,
begin 196ü, nog niat lukte, is nu voor het eerst in België wel tot
stand gekomen: de aansluiting van studenten en arbeiders". Voorts
wordt gezegd dat het de studenten zijn die het conflict verscherpen
en toespitsen en dat de mijnwerkers mede door hun invloed hardnekkig
het hoofd hebben v/eten te bieden Aan stokingsbrekende factoren zoals
geldgebrek, honger, verveling, werkwilligheid en politieke manoeuvres»

Situatie in.. Nijmegen»

Vernomen io dat de "linkse" activiteiten in Nijmegen voornamelijk
uitgaan van (de denocratisch-socialistische ntudentenvereniging)
"Politeia". Der.e bereidt de acties voor en stimuleert andere groepen»
üo zou de i:\vj.tte" BVD in Nijmegen in eerste aanleg door "Politeia"-
mensen zijn opgezet. Hetzelfde zou gelden voor de plaatselijke Bond
van Wetenschappelijke Arbeiders (BV/A),
Henk Vlaar, voorzitter van de Unie van Studenten (USN) zou regelmatig
op Politeia-bijeenkornsten v/orden gesignaleerd. De studenten die zich
tot de "v/itte" BVD aangetrokken voelen, komen uit de medische facul-
teit, vernoerlelijk mede als gevolg van de afschaffing van de zgn,
medische regeling voor aankomende artsen die in militaire dienst moe-
ten.
Dat zou wel enig kwaad bloed hebben gezet.
Binnenkort zal een eerste intern ccmrnunicatiebulletin verschijnen,
één- of tweewekelijks, met informatie van en voor faculteits- en
actiegroepen,

Verfilming bezetting pedagogische academie in Beverwijk .

DG Gineclub heef b de Beverwijkss bezetting verfilmd. Samen met de
Maagdeïihuisfilu is dese film de afgelopen week op verschillende plnat-
son in ^insterdaa to zien geweest» Daarna wordt ze vertoond "overal
waar scholieren aan discussie toe zijn".

v
" HO. S

iad)
Op 7 en 8 februari a. s. ï;ordt in Amsterdam een Posthumus-seminar
gehouden. Op 10 februari a. s. te 12.00 uur wordt in het U-huis te
Utrecht een landelijke vergadering gehouden over de nota Posthumus
en het wetsontwerp Veringa»
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Radicale studenten verdeeld over strategie

Pijlsnel gaal de gcdachtcnvliicht van dej
radicale studenten. Drie jaar geleden was'
de student nog een intellectuele arbeiden
wiens sociale belangen moesten worden
behartigd. Twee jaar geleden ging het
middels de Kriticse Universiteit om de
cis dat maatschappijkritiek als integraal
onderdeel in de opleiding- moest worden
opgenomen. En het vorig jaar stond in
het leken van de universitaire bestuurs-
structuur — met nias&alc bezettingen
rond de leuzen „openbaarheid" en „me-
debeslissingsrecht voor alle geledingen
op alle niveaus".
Allemaal foute ideeën met desastreuze
gevolgen voor de ontwikkeling van de
studcntenoppositic, zegt het be?tuur van
de Nederlandse Studenten Raad nu. In
een 25 pagina's beslaand artikel in het
NSK-blad „Aksie" wordt ongeveer alles
wat de radicale studenten de afgelopen
jaren hebben gedaan, toi de grond toe
afgebroken. „Dit sluk is hel culminatie-
:punt van de zelfkritiek die vorig jaar
meteen na het roerige voorjaar is inge-
Izet." zegt NSR-voorzitter Wilfried Uit-
lerhocvc. „Je zou kunnen zeggen dat het
ten gevolg is van het uitblijven van mas-
sale sludentcnaclies in het najaar. Maar
het is ook een waarschuwing tegen mas-
sa-mobilisaties zonder voorafgaande poli-
liekc discussie."
Maar het stuk in „Aksie" omvat meer
dan alleen een pleidooi voor het met
meer politiek inzicht opzetten van acties.
Het front van de sliidcntenoppoiitie moet
totaal worden verlegd, (n plaats van de
defensieve agitatie legen plannen van de
overheid, zoals het rapport-Maris, de
nota-Posihumus en de wet-Vcringa („het
voeren van oppositie als het uitvechten
van een duel met de autoriteiten"), moe-
ten de radicale studenten volgens het
NSR-besluur autonome-initiatieven gaan
ontplooien op tWee. punten:
>* het zuiveren/vaji het eigen kader („de

strijd legert" lïnüs^libcralc, sociaal-
democraten en moralisten");

^ en de vorming van basisgroepen („de
speerpunten van de autonome offen-
siviteit van de socialistische opposi-
tie"), die via de versmelting van we-
tenschappelijk onderzoek met de
praktijk van de radicale actie „de be-
perkingen van de burgerlijke weten-
schap" moeten doorbreken.

Agitatie
'„Ons stuk is gebaseerd op een reeks ge-
sprekken met grondraadsmensen en acti-
visten, en op de malaisestcmming en de
steeds hardnekkiger twijfel aan de zin
van het voortzetten van massamobüi-
satics, die wc daarbij aantroffen", ver-
tolt Wilfried Uittcrhoeve.
Toch is hel laatste nummer van ..Aksie"
bij de grondruden bepaald niet met
laaiend enthousiasme ontvangen. Op
twee landelijke NSR-vergaderingan is

t door diverse activisten al stevig pooppo-
i ncerd tegen de aanmatigende toon van
l het stuk, en tegen het feit dat het NSR-
bcsluur het zonder overleg met tic groml-
radcn aan de buitenwereld heeft gepre-
senteerd als een soort nieuwe beleids-
lijn.

ASV A-voorzitter "Johan Middendorp
zegt: „Het is een volstrekt onjuiste stra-
legic, die binnen korte tijd tot het isole-
ment van de studcntcnopposilie 7.011
leiden. Als hè: kader zich gaat organise-
ren in basisgroepen en weigert te discus-
sieren met mensen met eer, zogenaamd
„vals bewustzijn" — links-libcralen en
zo — krijg je een hevig scclarisme."
„De kracht van de studentenoppoiilie
te juisl altijd zijn grote reikwijdte ge-
weest. Politcia kreeg met zijn socialis-
tische folklore vroepur nooit een poot
aan de f.rond, maar de Studcntcnvakbe-
weging met zijn open acties op basis van
de belangen van de studenten wei.*' Hij
maakt ook heftig bezwaar tegen de- in
„Aksie" ontvouwde theorieën over we-
tenschapsbeoefening en de heerschappij
van de bonrpooisic. „Uit a! die discussies
rond de wetenschap valt maar één ferme
conclusie te trekken: het gaal erom hu:
de wetenschap wordt gebruikt," steh
Middendorp.

Kapitalisme
„Dat wetenschap verkeerd wordt ge-
bruikt, kan nooit leiden tot verwerping
van het beoefenen van wetenschap a's zo-
danig. Want dan zou je ook nooit eni;
inzicht in de maatschappelijke ontwikke-
lingen kunnen krijgen."
Wel is hij met het NSK-bcsunir van me-
ning dat de herstructurering van de uni-
versiteit volgens de ideeën van Posthu-
mus (wat betreft de opleiding) en Verin-
ga (bestuursstructuur) niet zal kunnen
worden tegengehouden. Hij deelt ook
bun analyse, dat het hier in feite niet
gaat om ingrijpende veranderingen, maar
om weinig meer dan „de beschrijving
van in de praktijk al vrijwel volledig vol-
tooide ontwikkelingen."
Maar daarna scheiden zich de wegen weer.
Het NSR-bestuur wil eigenlijk geen hef-
tige agitatie tegen Posthumus en Verin-
ga, omdat dat neer zou komen op het
weer opnemen van het verfoeide schaak-
spel met de autoriteiten. Uilterhoeve:
„Het komende half jaar troefde studcn-
tcn worden ingeprent dat de raden van
Veringa irrelevant zijn, omdat ze niets
veranderen aan het karakter van de uni-
versitaire opleiding."
Middendorp hoopt wel degelijk op mas-j
salc acties dit voorjaar want hij ver-I •
wacht daarvan een grote politisering' i
onder de studenten („hel conflict is nog
altijd de motor van de vooruitgang").
„In het universitair onderwijs kun je het '
makkelijkst duidelijk maken hoc de men- j
sen door het kapitalisme worden genia- |
nipulccrd," zegt de ASV A-voorzitter, i
„Bij arbeiders is dat veel moeilijker om'-- j
dat die economisch enorm sterk fr.cboo- j
den zitten. Het ondcrwijs-sysiecm nis ge-
heel is een van de zwakste schakels in
het kapitalistische stelsel. Dus moei je
d&r js oppositie op richten."

— BERT VUU3JE


