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WIJZIGING IN HET STANDPUNT VAN DE NEDERLANDSE STUDENTEN RAAD

(NSR) MET BETREKKING TOT DE COMHUNISTISCHE INTERNATIONALE

STUDENTENORGANISATIE, DE IUS.

S a m e n v a t t_i n g

Sinds juni 196̂  is er in het standpunt van de Nederlandse Stu-

denten Raad (NSR) ten aanzien van de communistische Internationale

Unie van Studenten (IUS) een wijziging te bespeuren. Er is thans

sprake van een voorzichtige toenadering.

De indruk bestaat echter, dat het huidige beleid van de stu-

dentenraad in belangrijke mate wordt bepaald door de pressie, die de

in juni 1963 opgerichte Studentenvakbeweging (SVB) door haar activi-

teiten op de NSR uitoefent.

Ook in sommige andere jongeren-organisaties is de tendens tot

een gesprek met communisten te onderkennen.
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WIJZIGING IN HET STANDPUNT VAN DE NEDERLANDSE STUDENTEN RAAD

(NSR) MET BETREKKING TOT DB COMMUNISTISCHE INTERNATIONALE

STUDENTENORGANISATIE, DE IUS.

Inleiding

De NSR, de overkoepelende organisatie van alle studenten aan de

Nederlandse universiteiten en hogescholen, houdt zich vooral bezig

met de algemene studentenbelangen, zoals studie- en sociale aangelegen-

heden, universitaire gezondheidszorg en het contact met buitenlandse

studentenorganisaties.

Tot het voorjaar van 1964 was de NSH voornamelijk samengesteld

uit de afgevaardigden van de studentengezelligheids-verenigingen. Een

deel van hen werd gekozen uit de plaatselijke vertegenwoordigingen

(grondraden), het andere deel representeerde de landelijke organisaties,

Kennelijk onder druk van de eind juni 1963 opgerichte en sinds-

dien snel gegroeide Studentenvakbeweging (SVB), besloot de NSR. in

zijn vergadering van 5 oktober 1963 een andere samenstellings-

procedure .

De plaatselijke grondraden zouden voortaan door middel van alge-

mene verkiezingen op basis van evenredige vertegenwoordiging worden

gevormd en alleen hun afgevaardigden in de NSR kregen stemrecht. De

landelijke organisaties zouden wel lid van de raad blijven, maar als

zodanig geen stemrecht meer hebben. Op deze wijze werd tegemoet ge-

komen aan de drang tot "democratisering" van de NSR.

Voorgeschiedenis

Van 6 tot 9 mei 1964 vond in Scheveningen het nationaal congres

van de NSR plaats. Het aantal congresgangers met stemrecht bedroeg

50. Elf hiervan waren lid van de SVB. Een hele serie voorstellen, door

afgevaardigden van deze organisatie ingediend, werd door het congres

met meerderheid van stemmen verworpen, o,a. een voorstel om - naast

het bestaande lidmaatschap van de niet-communistische Internationale

Studenten Conferentie (ISC) - het "geassocieerde" lidmaatschap van de

communistische Internationale Unie van Studenten (IUS) ae.n te vragen»

Een ander SVB-voorstel om het initiatief te nemen tot een rondetafel-

conforentie tussen de ISC en de IUS, teneinde de eenheid in de inter-

nationale studentenwereld te bevorderen, haalde evenmin het vereiste
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aantal stemmen.

Ommezwaai

Nauwelijks een maand later dacht de NSR over deze vraagstukken

echter anders. Tijdens een vergadering op 10 juni 196̂  in Utrecht werd

door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Christen Studenten

Vereniging (NCSV) een motie ingediend betreffende het buitenlands

beleid. Daarin werd de Nederlandse delegatie naar de T 1de Internationale

Studenten Conferentie, die van 22 juni tot 1 juli d.a.v. in Christ-

church (Nieuw-Zeeland) bijeen zou komen, gevraagd een positief stand-

punt in te nemen inzake een "open brief" van de communistische IUS

om te komen tot een rechtstreeks contact tussen beide internationale

organisaties.

(De communistische IUS, in 19̂ 6 opgericht, verenigde aan-

vankelijk de meeste nationale (ook niet-communistische) studen-

tenorganisaties. Toen na enkele jaren duidelijk werd, dat Moskou

een overwegende invloed op de besluiten van de IUS had, werd in

1950 als tegenhanger de International Student Conference opge-

richt. De NSR speelde hierbij een belangrijke rol en als blijk

van waardering daarvoor werd het secretariaat van de nieuwe or-

ganisatie (Cosec = Coördinerend Secretariaat) in Leiden ge-

vestigd.

De communisten zijn sinds eind 1957 doende een vorm van

samenwerking met de ISC te verwezenlijken. De IUS wildo daartoe

een rondetafelconferentie bijeenroepen. Over de te volgen proce-

dure bij het organiseren van een dergelijke conferentie, word

men het evenwel tot nu toe niet eens.)

Alhoewel de motie van de NCSV in lijnrechte tegenspraak was met

het in mei ingenomen standpunt, nam de NSR haar met algemene stommen

aan. Het dagelijks bestuur ging zelfs nog verder. Toen bleek dat de
*

Hieuw-Zeelandse regering weigerde visa te verstrekken aan vertegen-

woordigers van de IUS ter bij-woning van de conferentie, zond NSR-

president een telegram naar Praag. Daarin werd aan de leiding

van de IUS deelneming betuigd met het niet verkriTTganx'vaii>a'g-"visa. De



Behoort bij schrijven no„ 771.155 Ex. no.

Dit exemplaar bestaat uit 7 blz,

- k -

I-iSR verzekerde de communistische internationale studenten organisatie,

dat de i'Cedorlandse delegatie, die al op weg was naar Nieuw-Zeeland,

instructic-s zouden worden nagezonden om te proberen deze weigering

alsnog ongedaan te naken.

In Christchurch v;erd besloten cm aan het secretariaat van de

I3C mandaat te verleneu in discussie te treden en onderhandelingen te

beginnen met de IUS ooi overeenstemming te bereiken over een aantal

beginsc-len waarop samenwerking tussen beide organisaties mogelijk zou

zijn,, In dezelfde geest nam de conferentie een motie van afkeuring aan

ten aanzien van het beleid van de Nieuw-Zeelandse regering met betrek-

king tot de IUS-gedelegeerden«,

(Ook in andere kringen wint de gedachte veld, dat samen-

werking mor, de IUS wenselijk is. Zo onderhield de internationale

organisatie van katholieke studenten, Pax Romana, tot voor kort

uitsluitend contact met de ISC. Op het tweejaarlijkse congres,

dat van 20 - JC juli 196̂  in Washington bijeenkwam, werd beslo-

ten de status van waarnemer bij de IUS aan te vragen» Men vond

het onjuist, dat de organisatie, door haar exclusieve binding

met de ISC. naar buiten de schijn zou wekken de politiek van

de ISC altijd goed te keuren.)

Voortzetting van het contact

Sindsdien blijkt uit verschillende berichten, dat het contact van

de NSR met de IUS nist incidenteel is- De NSR is blijkbaar van plan op

de ingeslagen weg voort te gaan en zijn contact met communistische

organisaties te verbreden. Dat bleek o,m. uit de reis van

hoofdredacteur var het blad "Student", naar Tsjccho-Slowakije.

Op uitnodiging van dG- c;cir.nj.znistische Tsjechische jeugdorganisatie, de

CSM, vertrok hij half november naar Praag„ Dit Nederlandse studenten-

blad v/o r d t sinds JG september 196^ door het Algemeen Studenten Pers-

bureau in samenwerking niet de NSR uitgegeven. Het is in de plaats

gekomen v om "Forum Acaderniale",,

Op 17 rorerr.ber \vordt in Tsjecho-Slowakije ieder jaar het feit

herdnch1-,, dot de Duitse besotters in 1939 alle universiteiten sloten

nadat de studenten in verzot waren gekomen tegen de nasificering van



Behoort bij schrijven no, 771.155 Ex. no.

Dit exemplaar bestaat uit 7 blz»

- 5 -

het hoger onderwijs. Aangezien het in 196̂  25 jaar geleden was dat

zulks gebeurde, werd aan de herdenking ditmaal een internationaal

karakter gegeven. Daartoe nodigde de GSM een aantal redacteuren van

Westeuropese studentenporiodieken uit» Zij vertegenwoordigden o.a.

nict-communistische organisaties, die geassocieerd lid zijn van de IUS«

Onmiddellijk aan dezs herdenking ging in Praag een vergadering

van het Executief Comité van de IUS vooraf, waar de laatste voorbe-

reidingen getroffen werden voor het van 28 november tot 10 december

j.l. in Sofia gehouden 8ste congres van deze organisatie. Volgens een

persbericht van 26 november vroeg de NSR de status van waarnemer voor

dit congres aan, Twee vertsgenwoordigers van de raad, o.w. ,

secretaris-buitenland, reisden naar Sofia. Volgens een mededeling van

NSR-zijde zou op dit congres gesproken worden over de eenheid onder

de studenten van de gehele wereld en de versterking van de interna-

tionale samenwerking.

Enige dagen later, op 28 november, sprak de NSR zich op een bij-

eenkomst in Utrecht uit voor deelneming aan het 9e Wereldjeugdfestival

dat in augr.~tus 1965 in Algiers zal plaatsvinden. Hoewel het dagelijks

bestuur weigerde mee te v:erken aan het afvaardigen van een officiële

delegatie, ging dit bestuur blijkbaar wel accoord met de vorming van

een commissie, die de deelneming van studenten ter hand zal nemen. De

NSR hield zich op deze vergadering ook bezig met het vraagstuk van de

kernbewapening,, De raad sprak zich uit tegen de spreiding ervan en

keurde de Chinese kernproeven, alsmede die welke nog door Frankrijk

genomen zullen worden, af» Voorts eiste de NSR, dat China zal worden

toegelaten tot de UNO,, De raad besloot ar bij de Nederlandse regering

op aan te dringen de culturele betrekkingen met de Sowjet-Unie uit te

breiden. Ook zou de regering gevraagd worden bezoeken van Oostduitse

studenten aan ons land mogelijk te maken,

Daarnaast moet in dit verband ook genoamd worden de Nederlandse

Staatkundige Studentenfederatie (NSSF)„ Deze betoonde zich in 1964

actief ten aanzien van studentenuitwisseling tussen Nederland en

Tsjecho-Slowakije. In de NSSF speelt het kader van de Nederlandse

Christen Studenten Vereniging (NCSV) en de Vrijzinnig Christelijke

Studenten Bond (VCSB) eeu belangrijke rol. Tussen,,;V95S.'einw;V96&- beleerde
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de NCSV in West-Duitsland en in West-Berlijn conferenties voor christen-

studenten, waaraan ook Oostduitse jongeren deelnamen. In 1963 breidde

de NCSV zijn contacten tot de Tsjechische GSM uit, hetgeen leidde

tot de vorenbedoelde uitwisseling.

Pressie van de SVB

V/aarschijnli jk wordt het huidige beleid van de NSR voor een be-

langrijk deel bepaald door het optreden van de Studentenvakbeweging.

Over deze organisatie, in de zomer van 19&3 opgericht, werd uitvoerig

gerapporteerd

Van meet af aan verklaarde de SVB telkens wanneer nodig als

pressiegroep te zullen optreden en zij heeft dat ook gedaan,

De NSR, die de SVB als concurrent ziet en zich daardoor be-

dreigd meent in zijn leidende positie, greep na juni 196*f alle moge-

lijkheden aan om het reeds verloren gegane terrein te herwinnen. Voor

wat betreft de activiteiten in Nederland (voorlichting van middelbare

scholieren over studie-problemen, collegegeldverhoging, studiekosten-

vergoeding) had de SVB echter een ruime voorsprong. Wel slaagde de

NSR er in een aantal buitenlandse contacten van de SVB aan zich te

trekken, waardoor voorlopig althans voorkomen kan worden, dat stu-

dentenorganisaties van andere landen (w.o. de Oosteuropese) zich met

voorbijgaan van de NSR tot de Studentenvakbeweging zouden wenden,

Slotopmerking

(De hierboven geschetste ontwikkeling komt niet geheel als

een verrassing, al moet gezegd worden, dat de snelle omzwaai van

de Nederlandse Studenten Raad een urgentie verraadt, die niet

alleen uit de Nederlandse verhoudingen kan worden verklaard.

Zeker, de Studentenvakbeweging, waarin extremistische invloeden

een merkbare rol spelen, is vooral vlak na haar oprichting tame-

lijk onstuimig opgetreden en heeft de NSR in zekere zin in de

verdediging gedrongen. Daarnaast echter ie vooral in de inter-

nationale sfeer, met name in de Internationale Studenten Confe-

rentie, de tegenwoordigheid voelbaar van vele leden-gedelegeerden

uit ontwikkelingsgebieden, die bijvoorbeeld op-ĥ 1r~stû -,.van
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"kolonialisme", maar ook wel in andere opzichten, zich lang

niet altijd kunnen of willen uitspreken ten gunste van hot

kapitalistische Westen en tegen het communistische Oosten,

Voor de situatie in Nederland komt daarbij, dat hot mili-

tante anti-communisme, zoals dat zich b.v. manifesteerde na de

Hongaarse opstand van november 1956, vooral onder de jongeren

steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. In toenemende mate

is sprake van contacten, die gewenst en ook gelegd worden door

niet-oommunistische organisaties met communistische.

Sommigen doen dit uit angst voor oorlog, anderen, omdat

zij positief willen medewerken aan een ontspanning tussen Oost

en West, ofwel omdat zij op grond van hun religieuze overtuiging

het als een plicht voelen tot een gesprek te komen. Velen ook

menen, dat zij als jongeren vrij zijn van de "vooroordelen'1, die

remmend werken in de politieke probleemstelling. De communistische

politiek van vreedzame coëxistentie is voor hen blijkbaar een

bewijs van de "goede wil" der Oosteuropese machthebbers.

Het toenemend contact houdt in genen dele in, dat in die

kringen de sympathie voor "het communisme" groeiende is. Wel

wijst het op een toenemende tendens tot relativering van (eigen)

ideeën en opvattingen tegen de achtergrond van de snelle poli-

tieke ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Mochten de communisten er onder deze omstandigheden nu

eindelijk in slagen de jonge intellectuelen tot een zekere

samenwerking te bewegen, dan kan zich de situatie van 19̂ 6 -

1950 gemakkelijk herhalen.

De kennis van het communisme, zijn methodiek, zijn interne

discipline, zijn onverzoenlijke veldtocht tegen de westerse de-

mocratieën, is - zoals in het verleden wel bleek - bij de meeste

jongeren in het algemeen niet voldoende om met succes te kunnen

optreden tegen het degelijk opgeleide, communistische propa-

gandisten-corps. Van die zijde wordt niets "gerelativeerd",)

28 januari 1965,
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Do kottfllffg TM •ftHolo otadoatoaorMiiMttatioo»

1) Op kot aatioaalo eongroo TOB d» Hodorlaadoo Studoatoa Raad
(NSB) TOB 6-9 »oi 196% l» SoaoToaiag*» gokottdoa, dodoa afgOTaardigdoa
ran d* StudontoaTakbowogiag (ft VB) Toorotolloa iasoko kot boTordoroa Taa
d* ooakoid ia do iatoraatioaalo otudoatoabowogiag* Vo«rg»«t»ld v*rd
dat d« Rat aaaat a«t b«0taaad« lidaaataehap TAB d« al«t«4MMniaiatiaoB«
latcraational* St«d*at«a C«&f«r«ati« (IftC)« h«t ng«aa»ooi**rd«N lidaaat*
s«hap raa d» eoaauniatlaob* Xatvraati^wl* 5ai« vma 8tud«at*a (ZW)
•o««t aanvragan. Ook w«rd T««rg««t*ld dat d« 1181 a«t laitiatiaf aoa«t
a*a«B om t* ko««a t«t ««a roBd*taf«leeaf«r«Bti« vaa d« XSC *a d« 158.

w«rd*a ««t •••rd«rh«id

1) ttjdta* d« N8H-v«rga*«rtfl« ran 10 jmmi 19<% i» ütr»cht
di*ad« , op dat mNMBt praoflwo Taa do Rodorlaadso ChvictOB
Studoatoa Voroaiglaff (KCSV) ooa aotio ia fcotroffoado hot ImitoaXaado
boioid Taa do HSR. Daaria word do Nodorlaadto dologatio aaar do 11 do
XSC, dio Taa 22 Jvai tot 1 Juli d. a. T. ia ChriotohuroB (NiottvZoolaad)
bijooa »o« IcoojoBt gorraagd ooa pooi t i* f atandpvat ia to noaoa incako
ooa **opoa briof TOB do ooonmtni otiooho IBS ooi to koaoa tot aaa*a«trkiag
Taa boido internatioaalo orgaaioatioo. DOBO «otio «Ihoovol ia togoa*
spraak aot hot ia aoi iagoaoaoa otaadp«att word door do MSB «o t algo-
•oao otOMBoa aaagoaovoB*

(Do ooanmaiotiMtao X98t ia 1fA6 opg«riehtt Toroaigdo aaa-
Taakoiijk do «oooto natioaalo (ook aiot*ooomaiatioeho)
•tttdontoaorganioatioo* 9ooa aa oakolo jaroa dttidolijk word
dat Kookott ooa ororwogoado iarlood op do booluitoa Taa do
108 h*d, vord ia 1990 aio togoahaagor do latonuttioaal
Stadoat Coaforomoo opgorioht* Do H1B opooldo kiorbij oom
bolaagrijk* rol oa aio blijk Taa waardoriag daarroor word
kot ooorotariaat Taa do aiouwo orgaaioatio COSCC » Coordi*
aoroad Soorotariaat) ia Loidoa goTootigd*
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D* ooMMutiatoa sija «iada oiad 1997 dooado ««a TOT» va»
aojaoavorkiag aot d* IIC t* vorwoaoalijkoa* Do XVS wildo
daartoo ««a roadotafoleoaforontio aijooaroopoa* Ovor d*
t* volgoa proooduro bij hot orgaaiaoroa vaa ooa dorgolijko
ooaforoatio* word aoa hot ovoawol tot au too aiot ooaa.)

3) O* Hio«*»Ioolaadoo *«g*rlag «•ig«rd« viaa t* v*r«tr*kk«a
aaa v*rt«g«nveordig«ra vaa d* ZOI, t«r «ijvealag vaa d« 114* ISC.
M8R«pr*aid*at load daar*p a*a t«l«gr«» aaa d* 208 ia Praag
vaaria d« Itidiag raa d*s« orgaaiaati* d*«la«alag ««rd batulgd a«t
a*t al*t T«rkrljg»n van d* Tiaa* Dt »S» v*ra«k*rd* d* «omuaiatiaaa*
iat«raatioaai* atttdtat*aergaaiaati« dat d» M«d«rlaada« d*l«g«tl« dia
al «p w»g vaa aaar Chrictoharoh, iaatraotiaa »«ad«a vordaa aagaaoadaa
M t« prebaraa d«o« vaigariag alcaog oagadaaa t« aak*a«

%) Op «itaedigiag vaa d* ««uaaiatiaah* Tsjaaaiaah* j«agd*
erganiaatitt d* CSMt rartrok t paraaaarataria vaa d* ^
MSB «a hoofdr«d*«t«ur vaa a«t alad H8t«d«at«*« half aevmaar 19̂
aaar Praag* Op 17 aov**a«r wordt ia Tajooho-SlovakiJo iodor jaar hot
foit aordaoht dat do fittitao boaottora ia 1999 allo «aivoraitoitoa
alot«a aadat do atttdoatoa ia voraot «aroa gokoaoa togoa do aaaifiooriai
faa aot hogor oadorvija» Aaagoaioa hot ia 19** 25 jaar golodoa vaa dat
*ulko gobourdo, werd aaa do hordoakiag ditaaal ooa iatoraatioaaal
karaktor gogovoa* Oaartoo aodigdo do OSM ooa aaatal rodaotooroa vaa
Woatoaropoao atadoatoaporiodiokoa «it* Zij Tortogoawoordigdoa o*a*
aiot*oownwiatiaoko orgaaiaatioa dio goaaoooioord lid aija vaa do IVt*

5) Do MSB trroog do atatuo vaa «aaraoaor aaa voor aot va»
23,11 - 10*12»19é% ia Sofia gohoitdoa ftato ZQS^coagroa» Twoo vortogoa-
woordigora vaa do raad, oador wio « aoorotario baitoalaadv
roiodoa aaar Balgarijo*

6) Op 28.11 oprak do H81 sioa «it TOOT doolaooiag aaa aot 9t
Woroldjo«gdfo«tival dat vaa 2f Jali tot 7 aagaataa 1969 ia Algiora
sol wordoa goaoadoa* Nadat hot HBB-toattittr gowoigord had aeooord to
gaaa aot ooa aotio vaa do Nodorlaadoo Staatkaadigo Stadoatoa fodoratio
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(Raar), dio hoholado da* or ooa BtaWfoatlvalooawlaalo ion vordoa govora
atoado do vorgadorlag oraoo la, dat ooa offloioaao oo»aiaoio ia oaaoa*
worklag aot hot ooaaaaiotlaoho footlvalooaité, do atadoatoadoolaoalag
aaa hot W? aoa voorooroldoa. lot waa daa do hodoollag dat doao eoa-
aioaio aio ooataot ao« optrodoa taaaoa allo orgaalaatloa dlo ia do X8B
vortogoavoordlgd alja oa do «oawaalatoa* Do HSR hlold »leh op doao vos*
gadorlag ook bozig aot hot vraagatak Taa do korafeovapoaiag» Do raad
oprak aioh alt togoa do oproldlag orraa oa koardo do Chlaoao kom»
prooTOBv alaaodo dlo volko aog door Fraakrljk goacwoa aaTloa vordoa*
af» Voor ta olato do MS», dat Chlaa aal vordoa toogolatoa tot do WO.
Do raad boaloot or hij do ffodorlaadao rogorlag op aaa to drlagoa do oml
tarolo hotrokklagoB aot do 8ovJot«9Blo mlt to hroldoa* Ook moa do ro-
gorlag govraagd vordoa hoaookoa traa Oootdaltao atadoatoa aaa oao laad
•ogolijk to aakoa*

7) laalddolo haddoa joago Modorlaadoo ooaamalatoa ooa footlval*
ooalti aaaoagootold dat oador aaaa vaa foatlvalraad, do Rodorlaadao
doolaoalag oaa hot 9o Uf voorhoroldt* Doao ooawaalotlaoho foatlval-
raad volgordo OOJMB to workoa aot do laforaolo Rgt^ooaalaolo* Do
ooavaalotoB wlldoa «Italaltoad to aakoa hohhoa aot do afaoadorlljko
atadoatoaorgaalaatloa* Do MU voldood aaa doao «oaa door op do vor»
gadoriag vaa 1€ Jaaaarl j«l* do ooaalaalo to oatoladoa. Voort» oord ho«
alotoa dat do aaagoalotoa otudoatoaorgaalaatioo ladlvldaool ooataot
aoadoa kaaaoa opaoaoa aot do foatlvalraad oa to oprokoa ovor dool*
aoalag vaa lodoa vaa haa orgaaloatloa aaa hot foatlval la Algloro.

8)
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9) Xa "öo faarhoid" vaa 8 fobrvari vaa ia oxtoaoo ooa poraeoa*
autiqai vaa do footivalraad opgoaoojoa vaaria o.a. ooa opaomiag vord
gogovoa vaa do orgaaioatioo dio aioh voor doolaoaiag aaa hot footival
aoudoa hobboa aaagoaold* Blijkoao doao pablieatio aija dit aaaat hot
eoaaaaiotioeho Algoaooa Rodorlaada Joagdvorboad (AHJV), do
tiooho Orgaaiaatio Progroaaiovo Stadoroado Joogd (OPBJ) oa do o
aiatiooh goorioatoordo otttdoatoaorgaaiaatio Porikloo, do volgoa
eoawaaiatiaoao joagd* oa atadoatoaorgaaiaatioat do V8S7« do Oaio vaa
KathoUoko Stvdoatoa Toroaigiagoa ia Kodoriaad (TOSV) t do KathoUoko
Studoatoa Stadiogroopoafodoratio (X8SF), do XCSV oa do Vrij«Innig
ChriatoXijko Stadoatoa load (YC3B).
Voorta ioa or voor doolaoaiag groto bolaagotolliag bootaaa bij do UT,
do doaooratiaoh«aooialiotioo]io atadoatoavoroaigiag "Politoia" oa bij
do Paoifiatiaoh Sooialiotiaoko Joagoroa Workgroopoa (P8JW).
Voorta vord aodogodoold dat ooa groot aaatal voroaigiagoa aioh hooft
aaagoaold aadat mij aaddoa afgoaioa vaa ooa oaaoabaadoliag vaa do
atadoatoadoolaoaiag door aiddol vaa ooa eoaitf dat tot otoad «aa go-
koaoa op iaitiatiof vaa ooa aaatal porooaoa ia do R*B.

10)
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11} Saaoaatolliag
* proaidoat» lij i» 214 vaa hot Loidaea Stadoatoa Corpa*

In 19«3-196* «M hij praoaoa vaa d* Booao-Iatholioko Stadoatoa Voroai*
ging Saaotua Auguatiaao to Loidoai

t vioo*»proaidoat, lid vaa hot Aaatordaaooa Studoatoa Corp*
, •»tr«t«ri»*p*a&iafB«««t«rt lid Uaitaa* Bij d*

groadra«dcT«rki«aiag*a ia hot voorjaar vaa 19̂  va* hij lij*t«aaavoordoi
vaa do FrogroMiovo Qaafhaakolijko Partij (POP) ia Utrooatf

, «oorotaria oadorwijo* lij i» lid raa hot Loidooh
Stadoatoa Corpai

t ooorotaria oooialo cakoa, lid Taa do katholioko ata»
doatoavoronigiag Saaotao Tboaaa Aquiaaa to Aaotordaat

, aoorotaria «ititoalaad, ox*lid vaa hot Vagoaiagaob Studoatoa
Corpo* Volgoao ooa pablioatio ia do otndoatoaporo hooft hij aoogovorkt
aaa do opriohtiag vaa hot Joag*roa Vrijvilligora Oorpa*

l^a^oraatioaaal

1) Op do 114o I8C ia ehriatoharoh (aio ook pag. 1) «ord bo*
olotoa o» aaa hot aoorotariaat vaa do 2SC aaadaat to vorloaoa ia dia-
oaaaio to trodoa oa oadorhaadoliagoa to bogiaaoa aot do 198 oa ovor-
ooaatoaaiag to horoikoa ovor ooa aantal oogiaaoloa waarop aaaoavorkiag
tuaaoa boido orgaaiaatioa aogolijk soa aija* Za doaolfdo gooat aaa do
eoaforoatio ooa aotio vaa afkovriag aan ton aaaaioa vaa hot boloid vaa
do Mi«tt«*Zoolaadao rogoriag aot botrokkiag tot h«t woigoroa vaa viaa
aaa Zü8»godologoordoa«

• o •
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2) Ook ia aadere kriag viat de gedaehte veld dat aaaeaverkiag
••t d* JUS wenselijk ia 4 Zo onderhield de iaternatioaale organisatie
vaa katholiek* studenten. Fax Beaana, tot voor kort uitsluitend eoataol
aet do ZSC. Op het tweejaarlijks congres dat vaa 20*30 Juli 196% ia
Washington bijeenkvaa, werd beoleten do atatna vaa waaraeaer bij do
ZUS aaa to vragea. Nea voad het onjuist dat do organisatie, door haar
oxelnaiovo biadiag «et do ZSC aaar buiten do echija soa wokkoa do po*
litiek vaa do ZSC altijd «oed to keurea.

De veraadoriag ia het beleid »aa do ZSC o.q. do MSB aoet
worden toogeaohroToa aaa do druk, die door een groot aantal lodoa op
éo beatuurdera wordt uitgeoefend.

Za do ZSC beviadea aioh vele gedelegeerdoa ait do eat-
wikkoliagalaadoa, die aioh laag niet altijd kunnen of willen uit-
aprekoa tegen hot eeaauaiatiaqhe Ooatea oa v64r hot kapitaliatiaohe
Weotea. Zij Toraen « aet do atudeateaaaieo Taa BelgiS, frankrijk,
Ztalie, JoegoelaviS oa Spanje - ooa «oor foroo oppoaitio, die eea
iatoaaiovo aaaeawerking aot do eeaauniatiaehe ZM voorataat»

Za de Rederlandae Stadoatea Raad werdt vooral do druk gevoel*
Van do 8VB en do VSST« Za aoveaber 19C% kwaa het ia do raad bijaa
tot ooa oriaia, toen hot beetuur sieh uitsprak tegen deelaaae aaa hot
koaoade vereldjeugdfeatival ia Algi.ro. Xoa belangrijk «otief vé6r
deelaaae bleek voor do oppeoanten do woaa aaar ooataot aet vertegoa*
woordigora vaa de Afro*Aaiatiaoho landen, die daar ia grote getale
werden verwaeht*

Bet toeneaead ooataot houdt aiet aoador aeor ia, dat do
ayvpathie voor hot eoaaanieae grooieade ia» Wol «ijat hot op ooa
toeaeaeade tendens tot relativering vaa (eigea) ideeea oa opvattiagea
tegen do achtergrond vaa do anollo politieke veranderingen op het
wereldtoneel.

25*2-194».



RAPPORT V.JJ AFD. BO origineel

Aan BFA
No. 60^98
Beer. organisatie:

aard : Sectievergadering -Buitenland NSR,

Bijl.: l

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van de NSR
sectievergadering-Buitenland dd. 13-̂ -1968.
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Bijlage Rapport
5.0.

Se k t i e v e r g ad e r ing - Bu i t e nl and _1 _$.. jffl.yA \3 .op het NSR_-kantoor

Onder\ve::p: Werkprogramma Buitenland 1968/1969-

Aanwezig: E.A.M, de ïïie (NS A, vervanger • van Van Lonkhuyzen) ,
K. A. Berkhout (USA), L. P. Meijer (SVB) , H. Blomberg (NSR) ,
J. Roffel (SVB), M. J. de Jong (Stud '75), vervanger van
Van V/ersch) , A. van Deelen (SVB), A. J. de Vries (NSA, ver-
vanger Storinvogel) , J. Polders (SVB), M. Greidanus (SVB),
P. Odink (SVB), G. Huisman (NSA) .

Voorzitter: K. A. Berkhout
Notulist: L.F. Meijer

Blomberg geeft een korte parafrase; geen verdere opmerkingen.

v B_j . Inf prma_t i e n.s ar l eden .

A._ Stjodent ̂
Hof f el: In Groningen wordt overkomstig een motie in de Gronstra

Student niet verspreid. Hierover zal dus nu gesproken moeten
gaan worden.

Blomberg: met de redactie van Student zullen afspraken gemaakt moeten
worden zo dat de goede doorstroming van NSR- informatie verze-
kerd is.

B_ . _ Grondraa dsJbLa_d_en.
B'erkhout: "\Tergaderingen van alle secretarissen Buitenland van de

Grondraden zijn hiervoor noodzakelijk.
Blomberg: Het ligt in de bedoeling deze in de- eerste week na het

congres bijeen te laten komen. Momenteel zijn er aparte secre-
tarissen buitenland in Delft, Wageningen en in Amsterdam (2x).

C_. ̂ Buî ejnland̂ -bu l l_e t in ._
Berïchout: iüe STB is niet een open organisatie.
Blomberg: Zij zijn al geruime tijd met de voorbereiding van een blad

bezig. Tot nu toe nog geen besprekingen met hen geweest, maar
mogelijTiieden voor samenwerking kunnen altijd nagegaan v/orden.

D. _ IQ cument at iê c ejntrum.̂
TüërkTióut: !~ij"d-, gel~d en energie vergende zaak: daarom zoveel moge-

lijk samenwerken met b. v. NESBIC, SIB, ISC, IUS.
Blomberg: Men moet niet overschatten wat er momenteel bij deze or-

ganisaties aan systematisch geordend informatiemateriaal be-
staat. Vanzelfsprekend zoveel mogelijk bronnen nagaan.

Berkhout: Is er al een concrete plaats voor een dergelijk centrum.
Blomberg: Neen, mogelijk onder te brengen bij een landelijk doe.

centrum, zoals onder 'vorming' in het werkprogramma wordt be-
sproken (SVC, Amersfoort).

B̂  2. _G_rp_ndr_aadss eer e tari aten Bui ten_lana._

De ITie: Komt voortdurend akties, akties, akties tegen.
Blomberg: Het is nu eenmaal onmogelijk om b. v. een Derde Wereld Week

vanuit het NSR-kantoor te organiseren. Daarvoor zijn in de
grondraden vaste mensen nodig, in dit geval de secretarissen
buitenland.
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De-'Vries:- ziet moeilijkheden bij de realisatie. Men kan niet verwach-
ten dat degenen die over de universitaire fondsen'"beschikken de be-
slissingsbevoegdheid-hierover aan een Bureau Buitenland zullen afstaan.
Blomberg: ongetwijfeld de nodige problemen, maar zietrkans op reali-
sering positiever. • . . .

E 4. Pro,lekten met prondraden.

Roffel: is januari wel een geschikte tijd voor de solidariteitsakties?
Blomberg: geen vaststaand tijdstip, maar is bepaald op grond van ande-
re, wel vastliggende -.aktiviteiten. . . . .
Berkhout: zet' vraagteken bij het punt NATO en bij het ontbreken van
een solidariteitsbetuiging met de studenten in Polen.
Blomberg: vanzelfsprekend is deze lijst voor inkrimping en uitbrei-
ding vatbaar. Voorop blijft echter staan de goede informatie, o.a.
via het informatiebulletin. ASVA en SRVU treffen op het ogenblik voor-
bereidingen voor avonden over het studentenverzet in Oost en West.
De SIB heeft een studiegroep over de NATO. Hiermee zal kontakt v/orden
gezocht. . . . . . .
De Nie: wil geen anti-NATO-plakkaatjes van zijn geld.
Blomberg: vanuit 'het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef heeft
de student de plicht informatie over deze onderwerpen tot zich te
nemen, de discussie hierover op gang te brengen en een standpunt te'
bepalen. .
De Vrie.s: het bestuur neemt dus het initiatief tot een informatie-
.aktie en de standpuntsbepal.ing moet in de raad plaats vinden.
De Nie: vindt standpuntsbepaling niet nodig. Dit dient binnen een
politieke partij te geschieden. Vindtvhet zijn geld niet waard.
Niet demokratisch: andere bevolkingsgroepen hebben hier ook niet de
kans toe. •
Roffel:.wel .degelijk binnen vakbonden.
De. Vries :Étegen standpuntbepaling in algemene politieke kwesties,
wel vóór v/aar duidelijk de studenten bij de politieke vraagstukken •
zijn betrokken. dat . .
Roffel: De SVB vindt het student-zijn niet zo eng afgegrensd kan

..... v/orden. . .
Blomberg: Taak van NSR is dat studenten .de mogelijkheid wordt geboden

via informatieverschaffing, hun standpunt te bepalen.
Roffel: Het grote 'knelpunt is altijd dat de term "studentenbelangen"

door de diverse partijen verschillend geïnterpreteerd wordt,
.hetgeen op zich weer is terug te voeren tot een raentaliteits-
verschil.

De Vries: Wat is het standpunt van Stud
De Jong: Binnen Stud is Buitenland no niet besproken. Men is huiverig

voor het woord "aktie" maar yp dit moment nog geen positie-
bepaling mogelijk. • .

Blomberg: .Het verkiezingsprogramma .van Stud komt geheel overeen met
•de ideeën achter het werkprogramma Buitenland: politieke
uitspraken zonder meer zijn zinloos, maar informatieakties
zoals de ASVA-Chinaweek moeten gestimuleerd worden.

De Nie: Geen behoefte aan solidariteitsakties.
Meijer: Het vorige NSH (NSA) bestuur heeft zich duidelijk achter deze

akties gesteld. Gilijamse schreef in Elseviers Weekblad dat
alle belangrijke groeperingen binnen de NSR zich in hun ver-
kiezingsprogramma solidair verklaren met vrijheid zoekende
collega's in het buitenland.
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Berkhout : Hiervoor kan men beter een kommissie instellen. Solidari-
teitsakties hebben, niets te maken met NSïl-werk.

Blomberg: Het NSA moet dan maar een motie. maken om dit v/oord te ver-
vangen. Over de informatieverschaffing' is iedereen' het eens,
over de volgende stap- van standpuntbepaling .bestaat dus duide-
lijk verschil van mening. . . . . ' ' "

De Nie: Het blad Student wordt in Delft zeer' slecht gelezen. Vol
querulante artikelen. Hier past het woord "stuitend". Poli-
tieke kv;esties moeten uit Student gehouden worden.

Blomberg: Dit punt niet hier aan de. orde, maar onder "Voorlichting-"

B 7. Internatioïlale organisaties, ISC/IIJS-

Blomberg: Bijlage 5 nog 'niet gereed, omdat pas gisteravond een ge-
sprek met de ïSC-vertegenwoordigers heeft plaats gevonden. Hier-
in zal- een s tori dpuntbepaling t. a. v. dé IS C worden gegeven,
op grond van de rapporten van het Investigaticn Committee
en van de SVB over -de CIA-aff aire. Wordt op het congres uit-
gereikt. '

Berkhout: Wat zal er gebeuren "t. a. v. de IUS?
Blomberg: Het belangrijkste-bezwaar tégen de ISC,~:nl. de bureaucra-

tische, oncontroleerbare- opbouw, geldt ''evengoed voor de IUS.
.Zoals aangegeven in het werkprogramma zal de NSH waarnemer in

. ISC en IUS blijven. 'Als' toevoeging kan nog 'gegeven worden dat
het plan bestaat om tezamen met een aantal West-Europese. Unies
die een soortgelijke '.kritische houding 't. a. v. de 'bestaande
internationale organisaties aannemen een nota op te stellen
'waarin het nut van -een' :dergeri3k>forgaah wordt onderzocht, de
bestaande organisaties worden' geëvalueerd en een 'eventueel
alternatief wordt aangegeven. 'Spe'cia'ar wordt hierbij gedacht
aan de UNEP (Geass.' IUS, opgescn. betr. ISC) , Ieren (Geass.
met beide), Spanje en Portugal (beide in ballingschap' en
geass. lid IUS, volwaardig lid ISC) , VDS' (waarn. IUS, opge-
sch. betr. ISC).

De Vries: De vorige secretaris buitenland vond het- praktischer binnen
de ISC te blijven en van daaruit de zaak uit te bouwen. Ook
voor de internationale kontakten bv. met ontwikkelingslanden
kan dit alleen maar gunstig zijn. . .

Blomberg: Van de Latijns-Acierikaanse landen' zit bv.. alleen Paraguay
in de ISC. Wij menen dat de verouderde scheidslijn tussen oost
en west alleen maar bevorderd wordt door van 'een van deze
beide organisaties lid te zijn. De ISC is bv. niet van plan
om lidstaten van de IUS op de geplande najaarsconferentie
uit te nodigen.

De Vries: Pleit voor continueren van betrekkingen met ISC en
ombouwen van binnen uit.

De Nie: Zou een eventuele nieuwe unie ook weer een politieke scheids-
lijn gaan omvatten?

Blomberg: Nee, natuurlijk niet; men moet nu eindelijk tot een mondi-
ale samenwerking zien 'te koeien.

Berkhout : Wat betreft de CIA-af faire is.de ISC nu toch wel van blaan
gezuiverd?

Blomberg: Dat zou zo zijn als de betreffende leden van het secreta-
riaat verdwenen waren ; dit is echter niet gebeurd. Het secre-
tariaat staat volledig los en is niet van buitenacl te beïnvloe-
den. In :--'ik geval zijn Lakina (ISC en xConarski (IUS) uitge
nodigc?. om op het congres hierover te komen praten.

-



X\g van Blomberg,: en Meijer op het NESBIC-werkpro gramma :, 'clc

Dorcie wor'- lel V/eek aal. bv. in'' 'samenwerking met NESBIC en met diverse
'^rcndraden geschieden.
otud '75 heeft geen mening: P. vsiWersch is nl. met vakantie (buiten--
landexpert)

B _6 . Co n t a c t en me ~t_zu st er_ver en. i ginen ._

Blomberg geeft een toelichting op de doorhem gemaakte driedeling.
Berkhout: Kunnen de contacten mét zusterorganisaties niet' veel ge-

makkelijker via internationale organisaties lopen dan bila-
teraal, bv. met betrekking tot studiereizen.

Blomberg: Dat zou de contacten alleen maar. moeilijker maken en is
dan in feite bok nooit zo gebeurd.'

De Jong: Hoe komen deze contacten tot stand?
Blomberg: In eerste instantie vinden doorgaans persoonlijke gesprek-

ken tussen delegaties, van de verschillende landen plaats. Daar-
na wordt bij de verschillende grondraden en faculteitsvereni-
gingen de 'behoefte aan contacten in. de. vorm van uitwisseling
gepeild.

l?olders: Zijn de 'zomercursussen aan de universiteiten niet uit te
breiden? . . .

Blomberg: Het belangrijkste punt is hierbij ook v/eer een goede voor-
lichting over de mogelijkheden die hiervoor bestaan. Men
weet veel te weinig van de zomercursussen in bv. Oost-Europa,
terwijl juist dit soort' contacten het internationale begrip
sterk bevorderen" kunnen. . . . " . . ' "
Voor de contacten met ontwikkelingslanden (studiereizen) zal

• ook met andere organisaties overlegd moeten worden (NESBIC,
NUFFIC, SIB). ' . ' "

?. A •., Po I i t i e k e _s.t_e 11 in gjia_me.
Net NSA is tegen dit punt gekant, de -SVB -staat er volledig achter.

B__9._ Uitwisselingen, beurzeen..

Roffel : samenwerking met de grondraden moet hierbij centraal staan.
Blomberg: er zal een inventarisatie van de mogelijkheden voor het

verkrijgen van een beurs moeten worden gemaakt. .
Odink: ook de manier waatop dé beurzen worden .toegewezen moet onder-

"zocht v/orden.
Blomberg: voor uitwisselingen zal ondanks de bezwaren -die tegen de

N3BS bestaan om praktische redenen met deze organisatie moe-
ten worden samengewerkt. . . : .

S 'i O . Buitenlarid.s st

O

Berkhout: stelt voor een commissie "Buitenlandse studenten" in het
. leven te roepen- om te -inventariseren hetgeen momenteel gebeur
en zo de lacunes op te sporen. • •

Blomberg: dit ligt geheel- in' de iijn van het werkprogramma-

"G
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11. NBBS.

tegenBlomberg: ongelukkig met de bestaande structuur, vooral gezien
de situatie in het buitenland. De wensen zijn idealiter: de '"
NSR te laten profiteren van de winsten van het NBBS en een
uitbreiding van de "inhoudelijke" reizen in het NEBS-programma.
Het eerste zal niet op korte termijn te realiseren zijn, het
tweede daarentegen zal binnenkort in een gesprek met de NBBS
aan de orde komen.

Berkhout: heeft de NSR niet nog een schuld aan de NBBS en hce groot
is deze?

Blomberg: gezien de financiële chaos is hier nu nog niets definitief s
over te zeggen. Tot nu toe heeft men een schuld van ƒ2000,00
kunnen achterhalen. Er wordt echter gesproken van een totaal-
bedrag van ƒ12.000, — , doch van deze ƒ10.000, — bestaat geen
schuldbekentenis en de raad is hier ook nimmer van in kennis
gesteld.

Roffel: in het buitenland bezitten studenten reducties op treinreizen
etc. Zou men niet kunnen nagaan wat hiervoor de mogelijkheden
in Nederland zijn?

Berkhout: het punt NBBS heeft natuurlijk geen eerste prioriteit in
het totale werkprogramma buitenland.

Blomberg: van de secretaris buitenland kan niet verwacht worden dat
hij dit hele programma in zijn eentje gaat uitvoeren. Daarom
wordt in de inleiding van het werkprogramma het voorstel ge-
daan om. een internationale kommissie op te richten, waarin
vertegenwoordigers van de drie partijen (2-1-2) zitting hebben
en 1 of 2 bestuursleden van het NESBIC. Vanuit de SVB zullen
Marianne Greidanus en Frans Odink hiervoor worden voorgesteld.
Gaarne op het congres ook kandidaten van Stud ' 75 en NSA voor
deze kommissie.

Berkhout: hier zal zeker voor gezorgd worden.
De Jong: van v/ersch krijgt volledig mandaat voor congres over buiten-

land.
Berkhout: samenvattend blijkt dus verschil van mening te bestaan

over de punten
men het eens

ISC en politieke stellingname. Over de rest is

zinvol
gedaan

Rondvraag.

Roffel: is de secretaris buitenland nog van plan iets te ondernemen
in verband met de aanslag v p Dutschke?

Blomberg: een verklaring zender meer hierover lijkt niet zo
wel kan via de grondraden aan informatieverschaffing
worden door het organiseren van avonden.
een informatieve avond over hetgeen de SLS nu eigenlijk wil
is zeer zinvol.

; waarschijnlijk zal de inzamelingsaktie in samenwerking met
het WS niet in alle universiteitssteden gehouden kunnen wer-
den, omdat in sommige steden reeds geruime tijd door andere.
organisaties wordt gecollecteerd en men deze mensen moeilijk
in de v/iel en kan rijden»

Berkhout: zou liefst het aantal akties beperkt willen zien om ze des
te effektiever te kunnen laten zijn.

Sluiting.

Gdink:

Meijer:



AURORA dd.

NSH/SYB (zie AUS03A d.d. 28-6', punt !+).«"

Uit De Volkskrant van heden blijkt, dat het NSR-bestuur dat geheel
uit SVB'ers bestond, zaterdag jl. na een motie van wantrouwen ia af-
getreden. De topfuncties in het nieuwe bestuur zijn in handen van leden
van de NSA. Bij e.e.a. heeft een rol gespeeld de kwestie van de lening
van de ƒ 1̂ .000.- die het NSR-bestuur terzake van lopende schuld wilde

aangaan*



Jo:.-.act N.V..V,

r. .1./J en H.3 hadden gisteren een gesprek met dhr. van het N.V.V.,
waarbij kwam o.m. naar voren dat het N.V.V. in verbinding staat i.-;et het
rjJK-»bestuur (3V3) in verband met de moeilijke financiële situatie-van de NSü
i;et K.V.V. is doende t.b.v. het NSR-bestuur een crediet bij de Hollandse
Koopsiansbank te Amsterdam te krijgen. Op een en ander heeft betrekking het b
richt in de Haagsche Courant dd. H4-Ó-1968.



AURORA

2. NSR - BVD

HK en PH.E hadden gisteren een gesprek met de heer van het
Oost-West instituutT Daarbij kwam naar voren dat dhr. zitting
heeft in een adviesraad inzake de buitenlandse betrekkingen van de NSR en dat
hij velerlei contacten met het voormalige NSR-bestuur - voor de SVB periode -
onderhield. In dit contact zijn bij tijd en wijle gelden aan het NSR (lees:
NSA) ten behoeve van de activiteiten van deze organisatie ter beschikking ge-
steld. Dhr. meende dat dhr. of zijn directe medewerkers
in dit kader een bedrag van ƒ 5.000.— kan zijn gegeven. Er is geen sprake van
dat de BVD met deze zaak iets te maken heeft gehad. Dhr. " gelooft
niet dat de SVB met deze zaak direct in de publiciteit zal treden. Mocht dit
het geval zijn, dan zal hij overwegen of zijnerzijds commentaar kan worden ge-
geven. Hij zal ons waarschuwen wanneer hem iets van het in de publiciteit
komen bekend wordt. Van onze kant deden we hem dezelfde toezegging.
Dhr. werd medegedeeld dat als de BVD bij het publiek maken van de
zaak wordt genoemd, wij niet zullen nalaten dit via de geëigende kanalen
(dhr. , Voorlichting) met nadruk te ontkennen.
H.BVD meent, dat wij zullen moeten afwachten hoe e.e.a. verder loopt.



AURORA

2. NSR - BVD

H.B maakt melding van een bericht circulerende in de kring van de NSR, dat
een medewerker van het Oost-West instituut^zou hebben uitgelaten dat de
voormalige NSR-president een schuld van ca. ƒ 5-000.— had die
was betaald door het Oost-»ïest instituut, welk instituut dit geld van de
BVD heeft ontvangen. Het NSR-bestuur, dat gevormd wordt door de SVB, is voo:
nemens hieraan publiciteit te geven. Overlegd wordt wat hieraan zou kunnen
worden gedaan. In eerste instantie lijkt een check-up van dit bericht bij
de heer wenselijk.
H.B, PH.S en HK zullen hierover overleg plegen.
(Nader is besloten dat PH.E en HK deze zaak met dhr. zullen
opnemen).



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Bijl.:

a:tm: 1 j 01111970

Bijlagen): /

Afschr.: BO:

Betreft: Het voortbestaan van de NSR.

Op 28 september j.l. vond in Utrecht een vergadering plaats van
Grondraadsvertegenwoordigers die hun hoofd bogen over de
problemen die samenhangen met het voortbestaan van de NSR als
overkoepelende studentenorganisatie» Voor een - intera - verslag
hiervan : zie bijlage A»

Bovengenoemde vergadering werd op 2 oktober gevolgd door een
vergadering in Leiden in het NSR-gebouw»
Aanwezig waren o«m* :

Het meest interessante aspekt van deze vergadering was het feit
dat geweldig te keer ging over het feit, dat men de
28e september "achter zijn rug om" had vergaderd. Toen hem werd
voorgehouden dat hij toch in het voortbestaan van de NSR niet is
geïnteresseerd, gaf te verstaan dat dat inderdaad waar is
en dat hij voor de NSR geen bestaansmogelijkheden meer ziet, maar
dat hij toch "de NSR niet stuurloos wil laten". Deze laatste
opmerking was goed voor een vrijwel eenstemmig hoongelach.
De rest van de vergadering ging ten onder in heen en weer gepraat
over de al ("Delft" c.s.) dan niet ( ) bestaande noodzaak,
een centraal apparaat in stand te houden als coördinerend lichaam
t.b.v. de studentenoppositie. toonde zich een duidelijk
tegenstander van de, aan voortzetting van de NSR inhaerent geachte,
"syndicalistische aktiviteiten".
Daar men niet tot een besluit kon komen, werd afgesproken op
6 oktober wederom te vergaderen. Reeds om 10.00 uur in de ochtend
hadden zich in het NSR-pand verzameld :
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\ Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/inf. rapport nr.

Al dadelijk bij de aanvang van de vergadering trachtte
het heft in handen te nemen door te stellen dat liquidatie van
de NSR onvermijdelijk was.
Hierop kwam evenwel een felle reaktie van die betoogde
dat het eeuwig zonde zou zijn, een centraal apparaat als de
NSR in de vernieling te gooien.
Vanaf dat moment was het voor een ieder duidelijk, dat
de vergadering beheerste en dat daarmee het voortbestaan van de
NSR - althans voorlopig - weer was veilig gesteld.
De vergadering ontkwam evenwel niet aan een voortzetting van de
eindeloze diskussie van 2 oktober, waarin nogmaals zijn
"oplossingen11 poneerde : de NSR ontmantelen, of "overdoen" aan
de HLS.
Op dat moment sprak een der aanwezigen het verlossende woord,
dat er nog een derde oplossing was, m.l. het zo snel mogelijk
eclipseren van het -bestuur*
Op deze wijze onder druk gezet, stemde er tenslotte in
toe, per 1 november a.s. als voorzitter af te treden (wat betekent
dat ook en verdwijnen).
Besloten werd dat er voorlopig geen nieuw bestuur zal komen,
maar dat er een commissie gevormd zal worden die voorlopig de zaken
waarneemt. Ia elk geval was men het erover eens, dat de NSR niet
opgeheven moet worden, o.m. om de volgende redenen :
1. men wil een hetze in de pers vermijden, ook al omdat dan de

crediteuren zullen toeslaan;
2. men wil een centraal apparaat ter beschikking houden.
Voorts werd besloten, dat de secretaresse per 1 november
•ontslagen zal worden. Zij gaat dan "in de W.W. lopen", terwijl ze
voor de NSR werkzaamheden zal blijven verrichten.
Wat de financiële positie van de NSR betreft werd bekend, dat de
NSR per 1-2-1971 eeg&edrag van ƒ9000,- tegemoet kan zien van
De Haagsche Drukkerij (de uitgever van de nieuwe NSR-gids '70-'?1)
als vergoeding voor de redactionele werkzaamheden t.b.v. de
NSR-gids.
Overigens gaf wel te kennen, v66r het vertrek van zijn
bestuur graag de "persoonlijke vorderingen" van hem, van en van

op de NSR gehonoreerd te zien. Het betreft hier bedragen
van ƒ1200,- per persoon. SRVD, Delft en ÜSF zegden ieder ƒ 1200,-
toe.

Een ander punt waarover zijn gal spuwde, was het feit dat
het komende (en w.s. laatste) nummer van "Aksie" niet 70 maar
35 pagina's zal tellen. Als antwoord hierop werd er op
gewezen, dat in "Aksie" geen stukken opgenomen behoren te worden
die niet ter discussie zijn gesteld.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/inf. rapport nr.

Tijdens de vergadering werd nog bekend dat plm. half oktober in
kasteel "Chaloen" een seminar zal worden gehouden over "de taak
van dg studentenoppositie". Naar verluidt zullen de deelnemende
studenten vooral "Grondraadsmensen" zijn. Tijdens dit seminar zal
wellicht een nieuw NSR-bestuur naar voren komen.
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VERSLAG VAN DB VEHGADKHING IK UTRECHT OVEil BE HERGROEPERING V AS DS HSR (2

aanwezig: . Rode Paraplu Stationsplein 2^2 Loeiden 01710-48̂ 3-5194

- Carei Cüsell •
- Hakon Pasman
--Pir.i Breebaart
- Saskia Jansen

.Hèilostraat 228
••'Prinsenstraat 90

•-•Oranje l aan 54 &
Klikspaanweg 52

oen naag
Leiden
Rijswi jk
Leiden

E.S.M. . . Kennedylaan 3 . Eindhoven 040-440790

-•. Jeroen- v»d. -. Hulst v.Kinsbergenstra&i 37 Eindhoven
-Maarten Ègmbnd .y.KinRbergenstraat. 37 Eindhoven
.- Jan v.d.. Donk ESM-Kcnnedyiaan 3. Eindhoven
-•.Ce.es v.Beek . : Lakerstraat 2l7 Eindhoven

Centraal Kader ' .Wi lhe lminapark 23 Utrecht . 930-510911

- Kees Kalkman
- Ad Blijlevens

Opaalweg 18 Utrecht'
Ina ̂ Bouclier-Bakk&rl Utrecht

. . . 63-1338 - . . ,

SR VU . ."

- Hxjgu'Xt.-yne
~ Dick Bos

de .Boellaan. 1115 /. Anus t er una 020-483600

'Ullestede' jO-
Ililostedo 26., Amstelveen

SpK . . . . ' . ' . . Oranjesingel 42. ^Ül^e

na 8 okt.: v.Brockhuyscnstraat 48

08000-21700
' bgg-22C45

-21700

/uinoke Nolet
Pi a Sassen

v. Brotkhuyseiastraat 50 ïfijinegen
- Wilholrninasingel 10 Kijr.r^^en

Centrale- Coi:inif-:sie Mijnbouwplein 11 Delft 01730-33222-72.-!!

Maurits . ï'ongers
Leo P o f j t L i H
Jan 't Msrio/etje
Wini Sch.üutendcrp

Brasserskade 90 ' Delft
PopU.hof Xcord 416 Delft
Oude Lc-:,-:le weg 49 Pljnac
Oude Del f t 145 Delft
N o o r d ü i i i f i e 9 Delf t
-.; _ . ,v - r - ,-f T\ l J.

ffi-voepjc noast Rode P-.r r, plu, ronder v. r-..'.•::>•.

- Ro'thic J:;r;.in

- ri':r:.fUi Ovordle i;

Fi jn- en oohlekr.ae 1^U.i:\c-u
4>'"U; J b i n r i o n v o f - ' l o-r , 27 Lei'lcn
4de Binn- ;JYer ;*^r , 27 Leider;



Delft, 50-G9-70

ini>-:vol^e de afspraken die op de verpaderinf: van 28-09-70 genaakt zijn,

nod:; ron we jullie uit af^ovaardi^utn to zonden naar de eerste vergadering

van cl o voorbereid infisRroep. Deze zal in overleg not de N3R gc-.houderi worden

op vrijdag 02-10-70 in het S3R-kantoor des raiddaps on 14.00 mir precies.

De punten die op deze vergadering behandeld zullen vorilcn, zullen waarschijn-

lijk tT.flnr nieer zijn:

-• evaluatie vergadering van 28-09~?0 + eventuele cllBCUssio

met groepen die nop; nader toetreden.

- uitwerking van de op^ecirafCivn taken (thematiek scninar(s),

N3R} AKS IE)

- taakverdeling

gr o c-tori



agendavoorstel: . . . ' . .

Door ])olft wordt de volgende agenda voorgesteld:"' ' • " • • • • - . . .

- uiteenzetting van Delft ove.: reden bijeenroepen vr.n cl e-«e vergade
- inventarisatie aanwezige groepen, a.d.h.v. de. volgende punten:

- opbouw, disciplinering en praktijk' van" de'-groepen •' •
.- mate waarin de groep i" cle landelijke strategiediscussie
.:. betrokken is, v/elke contacten met andere, bestaande organisaties

. ' -'welke behoefte heeft men aan een landelijke organisatie, welke
rol wil oen daar als groep in spelen

- problematiek van de (landelijke) organisatie; seminar
- afsprake-n

Vergadering keurt agendavocurstel goed; vraag: waarom is NSR-ffilet aanwezig ?
Delft: NSR toonde weinig bereidheid seminars te organiseren, die in Chaloen

afgesproken varen; nu zijn er groepen en individuen uirtgetredon, zonder
dat er een discussie gevoerd is" over hun beweegredenen; hierdoor is er
een vacuüm ontstaan, metnane- 'ook rond de NSR;-we hebben net de NSR af-
gesproken dat het niet zeer wenselijk was dat ve er bi-j tegenwoordig
zouden zijn, wanneer er een eerste oriënterend gesprek gehouden wordt

.. . ..tussen de groepen ontrent hun behoeften en mogelijkheden, en dat we
"de bereikte resultaten direct na de vergadering .net.ze. zouden doorpra-
ten.

reden van het bijeenroepen van de vergadering:

Delft: Na Chaloen hebben enkele grospen en individuen besloten naar het KF;H/HLS
te gaan .-.Er v/as-niets over'hun motieven of redenen .bekend. Daaron is er
na c'haloen aan de NSR gevraagd een seminar te beleggen over het orgrmi-
satievraagatuk, waar dit onder neer aan cl e orde zou kunnen komen, Hoo-

v wel de NSR dat in eerste instantie toezegde, zijn er vele weken voorbij
'gegaan, zonder dat er iets van een voorbereiding op gang kwam. vel gingen
er nog weer meer groepen zonder opgaaf van redenen naar KEN/HLS (aede

" "ook in samenhang net de rotterdanse havenstaking). Tevens is de NSR in
een aantal opzichten en om een aantal redenen ontmanteld sinds Chaloen.

• Door-het falen van de NSR en de onmogelijkheid voor de KSR de discussie
tussen de groepen weer op gang te brengen, ontstond er in een aantal
plaatsen een soort vacuüm, v/elke de zuigkracht van MLS. nog vergrootte.
Dat groepen en inxlividueri zich 'tot MLS wenden komt niet zozeer voort
uit' diepgaande strategie-discussies, maar veeleer uit een gebrek aan per-
spectief voor deze groepen.

Nadat we hier in Delft een aantal keren-uitvoerig over gesproken h.'-bb?n,
hebben we besloten te zullen prcberen^met de "overgebleven" groepen 7. M f
de zo noodzajjelijke discussies te organiseren,

inventarisatie van de aanwezige groepen:

Hodo_Paraplu : Aanvankelijk had doze groep (r.u 15 nu-.n) op da' faculteit u c <". ia.'i erf: i
vHj~vëüI~cöntact net tic ALSV, Toen deze later tot het KEN overging ie d..' 11P
stir.rk vorselfstr.ndigd or.iclat O.e ALSV zich niets neer gelegen liet liggen aen do
universitaire problematiek. De R P i';; ec-n studiegroep ( lus van de zomer het o<-.'"-:i-
rianifesl, do tinf irürlng en de ^iv;0--r-i v ••::.! ito-it ei.jro.pa-j''j::e.j.-ik:i van Mar.;! ••••!, loc/;,
prijil, wJnst, loonarbeid en kapitaal, en is nu bezig net het "k:\p:'.i;aal , Fr r;:Ljri
nog ge o n discussie:?; f-T-vcerr- over de strategie tn over de. landelijke orgara ?.; at '
Deiie nullen hi nn,.-n i; „•?;-;; >i-voerd words.-n, en mede daurvcor (en voor de praktijk)
heeft de HP l-;n^el:i ,iko contaoi'en nodig.
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In do zoner is er door het KEN'een èeninur belegd over d& kl^ssepositicr .y>:.n..
. de- studenten. Hieraan heeft de"RP. dGelgencr::?n. Kot s&uinar tltek in plaats
van een open discussie over deze problematiek, oen oprichtingsvergadering.
.van het WLS-Leiden (waarvoor door het KEN .i.n eerste instantie aan 'Ie RP gï-
daoht werd) uitgaande van de tct nu toe volgehouden en nii.i;ner btdiscussie.cde
stelling dat studenten klein-burgers zijn. RT dat te jong was or. c-o.-n visie
hierop te ontwikkelen weigerde zich te onderschikken aan dit standpunt z- .
priori. Een andere reden voor RP on niet in het KEK sain&n te- werk-sn was,
dat voor RP volkonen onduidelijk was wat de positie tov het ON zou worden,
wanneer ze toe zou treden. Intussen hebben ze daar nu neer kijk op: absoluut
ondergeschikt aar. het KEII en ten tweede onderworpen aan de dc-aocrfitiach c;rn-

' tralisrae binnen MLS. ' . . .
:. Sinds dit seminar is elk contact net KEN/MLS van dc kant van KEN/HLS verbro-
ken. • ' '
Het probleem waar RP hu nee zit is, dat er veel niet ervaren activisten in

, RP zitten, dat het moeilijk voor haar is zich in de landelijke problemen te
. storten. RP ziet noodzaak de beweging te organiseren en een seminar te hou-
den (oa over de betrekkingen tot hot KEN)

Eindhoven: He't laatste half jaar werkten er 4 afdelingsgroepen op de TH, Di?
geTiantëërde "basisgroepenconceptie" leidde tot verzelfstandiging van zow: 1
scholing als eerstejnarscampagne (het was onduidelijk in welk kader en not
welk doel dezn gevoerd werden). Vanwege desillusie over mogelijkheden en re-
levantie universitaire praktijk is een gedeelte van het activistenbesto.no ds

'stad ingetrokken (winkelpersoneelgroep). Bc zelfkritiek van Eindhoven: -a II ere-n
op basis van oen godegen ML-acholing is het nog'elijk een politieke organirsstiv
op te bouwen. Ook dc- tegenstelling die in Eindhoven in de praktijk ontstonJ
kan alleen op basis van een gedogen ML-soholing opgelost worden. Aan h t-1 eind
van de zonor is het kader weer bijelkayr gekomen; een discussie tussen dc
stadsgroep en de TH-groop bleek niet mogelijk. Penluit tot gozaRónlijko schc-l
Y/nar er in Eindhoven geen capabele mensen zijn on «en scholing zélf te organi
seren, is er contact net SEK in Tilburg en met KLS gezocht.
Standpunt MLS: theoretische scholing ansich geeft geen garantie voor Ktrr-togi
discussie; hot; is noodzakelijk, gelijktijdig praktij!:' te ontwikkelor. Bit. st-:.;-i
jmnt is overgenomen door 10 nan, die toen een MLS afdeling stichtten.
Er is nu een tegenstelling tusKon: a) ec;.rst theoretische fase, dan praktijk
en b) theorie en praktijk tegelijk.
(commentaar uit de vergadering: het probleem zit 'n een beetje in je d-:-fir..i trL
van je begrip' praktijk; definitie praktijk noet uit je strategi&discussi-- vol
gen; door nu de KLS-praktijk te eisen (vóór de stratogiediscussifc) wor-::t do
praktijk die jullie nu ontv;.i kk-llen op do af delingen eenvoudig ontkend)

.Er aal mi eon I4daagsc MLS-scholing gegeven worden op br.sis van de • volgend r
teksten: - Ma o:, o ver de ttgen&tc-ilingen; over de praktijk . -

- Stalin: hi^toriaoVi on dialectisch uatorialisnuï . • .
- Karx: loch ,pri je . winst; loonarbeid t;n kapitaal
- Lenin: Inpfcialienr.- als hoogste stadiua van het kapit.alifine
- Lcnin: Wat te doen?; stnat en revolutie;
- Hao: o v-.; r d<" juiste oplossingen van do teg^nstellingf.'n .in h r. r. vc:'i

In;de andere vr^tk zal nen nog aanvullende teksten bvih^nMélen on co ecn^i ;i..i/;~
hyid van de KLH-scholing te conpen^ero-n, Der.z scholing ie in zoverre vri.;;Vl.;.J
vf.-nr"!, rlat de praktijk op de f̂;.! dingen gewoon door kan gaan.
!io^v,'v--l Oc r. o; n a c n -"ie v-r l ,t.-> KLD-r:cli-.)lini.- volgen, n v ar niet t^ctrt^cn, 7.±c.-'.^ r-.:
niet ^orevfiniüv-er^ l-tobbcn, ir-; de druk ten g^vulg:; Vr.n de • !-LLo--Echo- ir-j, i.J.i." ••!
tv' groot (door h-t . l/j-dso.gH;.' ksr^kter i?-: dn MLS-scholiïig geen integreren: •:•*.-

' eter (T c-> o l van de /iT,S-ör.r>r:i s.-it:U-) . Hen denkt nu ,.ie "eigen" groepen ta or, ;:•.:::'.:;,.•:;•..
".'.n do eigen (ji'ir;vull<-.r.r.;-) «clióling, imv-ir hot veran;'^ren van dt I-il,;:--Bcholl/.._ 1;
nooilijk bj ,1 gol?r!:.-k BHU ' c «pVoolc incnson.



SR VU: 5!r zijn op 5 faculteiten (psychologen, sociologen, wis-, en natuurkunde)
politiek relevante groepen, die op do faculteiten aan de hand van analyses van
do eigen praktijk, en van -Ie stüclon tonbeweging praktijk ontwikkelen. Deze faoul-
teitGgroepo-n hebben in do vakantie e<m behoorlijk begin ge naakt aan de eig^n.
r.choling, hebben een ei;rstejar.rscair.pügne succesvol gevoerd, gaan'deze eerste-
jaars in soort scholing cpvangc-n. Cp gen aantal individuen in de verschillende
groepen na, sijn de groepen nog niet geheel toe aan het inlicht in het belang
van de strategiecliscussie zoals c'ie de laatste tijd landelijk gevoerd wordt.
Er bestaat evenwel bij het "kader" uit de faculteitsgroepen het inzicht in de
noodzaak vun oen op de strategieproblc-inatiek gerichte basisscholing van narxis-
tisch-lenlnistischcï basisteksten on verdere analyse studentenbeweging. Er is een
begin van een discussie over de eventuele noodzakelijkheid de praktijk gedeel-
telijk naar buiten d« universiteit te verleggen.
"Deze praktijk op de faculteiten (eerstejaarscampagne) werd personeel en nateried.
behoorlijk door de rotteriiamse havenstaking doorkruist. Met betrekking tot een
eventueel te houden nolicTaritei bsvergaclcring aan de VU werd een discussie go-
voer d met MLS-arasterdani. In deze discussie bleek de absolute aanspraak van het
I-ILS op de.eigen juistheid terzake de op de faculteiten te voeren lijn. Deze dis-,
cüssio werd niet erg relevant gevonden waar het MLS i.iet haar "theorie" van de
studenten als kleinburgers geen bijdrage kon leveren in de discussie over do
mogelijkheid op de universiteiten een socialistische praktijk te hebben.
Een te houden organisatie-seminar wordt door de SRVU erg belangrijk gevonden
man zal or personeel in participeren.

Delft: ïïa de democratiseringsbeweging van vorig jaar werd de noodzaak.tot
scholing duidelijk onderkend. Aanvankelijk vond die nog tamelijk ongericht
in O o faculteitsgroepen en in de vorm van ''n • . >:•• seminars plaats, later
k v REI via een ingestelde "kadergrot; o" enigszins zicht op de functie van de
scholing en hot studiewerk. Dit resulteerde in de instelling van drie studie-
groepen in juli ( klassenpositie technische intelligentie. + plaats van de uni~
versèteit; geschiedenis arbeidersbeweging 1800 - nu; actuele communistische
organisaties, hun theoretische concepties en hun praktijk). Do leden.van
deze studiegroepen konen voort uit on worken tegelijkertijd in faculteits»
groepen en s t acl s groepen. Het stuuiovfork heeft tot doel omstreeks december
goed gefundeerd een strategie- en organisatiesoninar te kunnen houden.
Tegelijkertijd, worden de belangrijk*? politieke discussies ook in duse studie-
groepen gevoerd..
Naast de faculteitsgroepsn (6 relevante) is in de zon^r geprobeerd de ver-
schillende groepen in de starl in het stadsfront te organiseren. In hot ka-
der van het stadsfront zijn er twee thc-na-scholingen (imperialisme en wo-
ningnood) voor de leden van de verschillende stadngroepen, Deze themaocho-
lingen staan onrler controle van do studiegroepen en monden (geprogrammeerd)
uit op titrategiediscussies onmiddellijk tt, realiseren in het s t ad s front 2elf.

In de discussie over "praktijk" wordt er in Delft nadrukkelijk gewozon op'
een grondige voorbereiding daarvan (deels van to voren, deels naast de prak-
tijk). Kr bestaat behoefte aan e^-n vrije discussie over deze praktijk, alsncde
over hut organisatievraagstuk (vandaar ondermeer het initiatief tot de2«
vergadering.)
(in de discussie wordt gewezen op de tweo extreme van de verhouding theorie-
praktijk: a) du theorie verzelfstandigt zich, b) de praktiik voraa-lfst-.mJi/-:t
'zich). . '

"trocht: Tn'juni i» er vonuit hot centrale kader (i5 nan) rond de r v o n 3. r i a o
hot initin.hiof gcnoncn tot het ontwikke len van binnan-univ.^vs Ltair=. rjr:ikti.kt
DU; r^fiultaaröc- in drit? facuJ.tc;itsgro::pon (csociologc-rt. psychologt-n en b-J. t-:) •
not vri.j sterke personele binding net centrale k;ulc-r.
K---n st.aat oen gel i juf: 11.ike ovorgan/-': ':.:xron-. binnon- naar bui"tenuniv&r2itr.ir-.,
pr-iktijk voor. ^et b; houd van sociale t as i s op de f ••.c
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Kon neemt voor' ir, het cütrtral- kader o-en ML-scholing (filosofie, politioke .
economie, .strategie)•• te doorlopen aangevuld mot SüN-brochures. 1-at.er zal
tl c K e scholing ook in do- faculteiten doorgevoerd kunnen worden,
i-'en heeft weinig l ar, t van lu;t ML3. Het HLn in Utrecht besta.?, t voornamelijk
uit. mensen van buiten de "traditionele" studenteriop'positie en is vrij K wak.
'Hen-heef t behoefte; aan lanc'.elijke ondersteuning bij de organisatie- en stra--
tegiodir.cuKsies. • .

SUN: Ha Vfiringsicaupagnc (sept '69) vas de rj=tudentenopposilie geconcentreerd
rond de USÏf. .Rese is uiteengevallen 'in een groep rond de USN (;;to'nd formele
dcmocratiarrringsc:'j;:pagneK voor) en eer. groep (werkgroep economie) die zich
voorbereide op do overname; ven de USN. Toon de se poging mislukte? hoeft dc;se
laatste groep een snelle ontwikkeling doorgemaakt (noar üel^iö, vo;el scholing,
nr/ar het KK^). Het XrlN ie 'in Nijr-isgen taiaelijk uitgebreid, bedrijf swerk ko?nt
op ganf;, naar er i P de SUx! weinig vari bekend door een gebrekkige communicatie-
tussen KEN en nict-KK-T. Mensen die het niet met de conceptie van het KEN tav'
de universiteit eens waren ?/ijn ten dele naar het HLS gegaan. Als 'belangrijke
groepen in ïïi jnc^n kunnen nog yïïnoe'nd worden de Griekerilandgroep, en Politeia
dat een belars^ri j k-;- rol in do scholing van activisten speelt (+_ BO man). Ovc-r~
l e fr tussen P oliteia on MLS óver .samenwerking in dexe scholing mislukte.
Ook op de u.n ivcraitelt Kijn er neg groepen (biologen, wis-nat, sociologen
on politieel of:;en) uot enige relevante praktijk.'
Pogingen tot het onder één noemer brengen van doae verschillende groepen ai;jn
alle mislukt. ' : . ; :

3)e SUr! heeft ^ich uit de stad terug getrokken, wil voorlopig "ongebonden'1 Mij-
ven (teneinde h P. ar programma ongestoord te kunnen uitvoeren), en stelt zich
tot doel: de theoretische ondergrond te bieöen voor de groepen die daar behoef-
te aan h-jbbon.
het programma van clo SUN voor üe komende maand luidt: - • •

- (over een week) - - Engels: Over het woonvraagctuk
. ' - Sur.inane , bauxiet . . :

-van antiautorit.ai.ro naar socialistische 'opvoeding
- 'over kunst . .

•- (15 oktober) - - ecologie en -macht
' . • - Lenin: wat te doen ? ,

: 6>5n .schrede voorwaarts, twee schre.-.en tchtorv
- Lücacs: Over liet organisatievraagstuk

- (20 oktober) -. - Kanoel: Lenin en liet probleem van het prol; kl, bc-vrr.

- (l novonber; - - Engels: van eoci als isme R!R utopie naar sóci^j isr;c;
• .:. als wetenschap

- (15 november) - . • • Marx: Demtsche Ideologie deel ï (theeën ü'ber 1-Vac.rb,

k van ce landeli jke organisatie

JD.r-lft as tauolijk gt-ïsoleerd . Fjer'.inarr, kunnen s t. •='.'.?. i a in hsar ontwikXolin;; ^ i j
' .nderzijdfj is het in .de. onst-ncli-dicid tl at de lJ3It f e i t e l i jk v/oggevall^:: is, -:

v *•'-:: 'v of je :'iü vacuu^'. op g':.r.t vullen of n i^ t . V/RI voor b e h o e f t e bo r tn -v t er
:iar,dnl?.jk ann v o l k v - o r.;.-, ni E atievo??;. . l ie t l i jkt bot o < / r ; t ü hc', t c - r^ to ^^::^r.:.:: \n over rle vol ;%-••-: ••'!..: punto. i : a) r n y l y n c van :['•. öt-av"!i.intonb.:.w,-f/iisv; + b) ^-.r:;

tol een discussie ovor "\7^t i;:i er-n socialistische- pr?l;t I jk?"

Voor ^lnrïhow:n is ''< -- MLR c ei; ]x-r?yt:c V.i-.^f . ZoiK:t:r a l tc-rnut icv._ organif?a'i-:i.c J.:\;;
'•v.'J.ijk valt. <:.- rost in h-t vrró^r ("rest" ir. öc; v ; . - j - .K ' . - -n die h-1. rv:.-g nic-t 7.0 : - ^ > :
•••• t- n.. n ) . i7;r'rl V;:.j; d,? i. u r s 'U; punter, waarop hot ontbïT.-ker; vv;n c-.n 'O . -gaf i i^^ t J • ','•.:•



ijk laat zich allereerst, merken in r\e oni.-iügcli jkheid voor Eindhoven een
alt-i: vnetieve scholing op te- zetten. Volcens Eindhoven moet het eerste seuinnr
de vellende vragen behandelen: a) wat is nu het neest reële perspectief voor
do fjtudntenopposxtie H- b) criteria voor een organisatie

Sirvü vraagt' wat er precies in Chalcen is gebeurd. Delft antwoordt dat de
teksten van Chaloen vrijwel klaar liggen en over korte tijd beschikbaar zijn.

Het naadloze Leidse groepje stelt: deze vergadering is uitvloeisel van span-
ning tussen NSR en ons. Er is daarnaast nog een twee-de spanningsveld, ns-nclijk
tuisen ons en het KEN. We moeten streven naar een constructieve samenwerking
net hot KEN, bijvoorbeeld in de scholing. • - • •
Antwoord uit de vergadering: De opvattingen van het K3N zijn nog al beslist
en hier en daar sectaripch. Zo weigert het KEN pertinent teksten van bijv.
Handel of Lücacs te gebruiken,

over de aantrekkingskracht van het KER/KLS: de disciplinering van het XEN ia
voor een groot aantal individuen zeer aantrekkelijk. Voor deze individuen ia
ü-n disciplinering en (het verlangen naar) praktijk behoorlijk abstract. Onze
moeilijkheid is dat wc onze strategie eerst In een open discussie 'uit moeten
werken alvorens ons in de praktijk die xiit die discussie volgt te. disciplineren.

Wat doen we Liet de NSR? Voor het organiseren van een seminar en •voor de voert-
zo 11 i'ng van AK3IR is een landelijke instantie nodig. Welke vor:a moet er uit
het seminar komen ? We kunnen niet zonder meer de oude NSR-fornule overnemen *
Zal de wee v^n seminars snel genoeg onzq. organisatieproblemen oplossen? Het
spanningsveld tussen KEN/MLS on ons neemt niet toe, wanneer wij maar besluiten
d-.it dat niet toeneemt, immers wij zelf zijn het object van die spanning.

Afspraken:

- installatie groep, die seminar voorbereidt, andere groepen inviteert (bijv.
Politoia-nijnegen, HUP-sectie, sociologen aan de GU), HSR aiVikkult en ziob
bezint over AKS IK.

- sair.rnstelling veorbereidingsgroep:
SUM: l man, Dolft 3 man, 3KVU 2 nan, Utrecht (noet zich nog beraden, waar-
schijnlijk positief), Rode Paraplu: l of 2 vaan, Eindhoven (nioet aich nor.
beraden)

- verslag vergadering + bijeenroepsn voorbereidingwgroep + overleg r,et KSK
verzorgt Delft

- Eerste-- steun aan Eindhoven.op plenaire vergadering van woensdag 7 oktober
wordt, door Delft ?-&leverd.

(door de snelheid die- i';o-
vra-3;Td • werd bij de-ver n.11--.•.;•;••:-
vifi;^, ^-allen cngetwijfcl-:. -^>-
nuuwkour i .j;]: ;= a«.; n op^t-1 r o d-.u:
?ijn. - . wii:i schoiitendcrp)



1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

ACD

datum

CO

1 2 K £11972 ||

Distr.: Bijlagen):

Afschr.: BO:

Betreft: Landelijk blad "Student".

Uit Delft werd vernomen dat het nu Taststaat dat het lande-
lijk studentenblad "Student" na september a.s. geen subsi-
die meer van de Overheid ontvangt. Daar komt tevens bij dat
de Utrechtse Studenten Federatie (USF) het abonnement heeft
opgezegd. De verwachting is dan ook dat na september"Student"
niet meer verschijnt.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

P

r» / \D

deturn

CO

Distr.: f^^^ /^/?

Afschr. :

j OaSSok l
J , ,

7 JUiii 1372 j
d r —

Bijlage(n) :

B0| ƒ&/. O&#

Betren:

N.S.R. f

MAd Valvae", weekblad van de N.U., bevatte in het nummer
van 20 mei een advertentie, waarin de opheffing van de
N.S.H, werd medegedeeld onder de kop: "N.S.R. ƒ ". Het - kennelij!
ingezonden - berichtje was ondertekend met
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