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In deze publicatie van het NSR-beetuur, die op grote schaal
onder eerstejaars studenten aal worden verspreid, v/orden de
motieven van d« studenten oppotsitie uiteengezet. Voorts worden de eerstejaars daarin opgeroepen zich zo snel mogelijk
te laten "inlijven in het bonte skala van aktiegroepen dat
de Nederlandse etudentenoppositie biedt". "Je laat je op je
grondraad tijdens een seminar (daarvan zijn er genoeg) een
gepaste ideologie aanmeten en je start nog diezelfde week
met het politiserende werk." De eerstejaars worden geadviseerd contacten te leggen net minder bevoordeelde groepen in
de maatschappij zoals scholieren, werkende jongeren en buitenlandse gastarbeiders en hen uit te leggen hoezeer al hun problemen die van de studenten zijn*
NSR-activiteiten
Over de doelstellingen van de NSR wordt o.m. ge?.egd dat deze
organisatie een democratisch ingerichte universiteit voorstaat, die een instrument is in de strijd tegen sociale en
politieke misstanden, hetgeen "natuurlijk enkel kan worden
gerealiseerd door de aktiviteiten van de grote massa van de
studenten zelf» De taak van een landelijke organisatie beporkt
zich tot het scheppen van een aantal organisatorische, politieke en sociale condities om dit proces te versnellen en te
beschermen en tot het leggen van verbindingen met soortgelijke
bewegingen in andere onderwijs-sektoren en buiten het onderwijs. Zo draagt de NSR ertoe bij, middels brochures, seminars
en conferenties de thema's te ontwikkelen en te verbreiden,
die de basis kunnen vormen voor akties van do studenten. De
acties worden waar nodig gecoördineerd en voorzover mogelijk
overgeheveld naar andere sectoren. Ook het NSR-periodiek
"Aksie", vanaf september a.s. uit te geven, moet hierin een
functie gaan vervullen".
Opm.j Het is de bedoeling dat "Aksie" een tweewekelijks periodiek wordt (zie ook pag.2 van bulletin no.^9 dd.22-8-'69).
Er wordt nogeens aan herinnerd, dat de NSH ook doende is met het
leggen van verbindingen tussen de studentenoppositia en andere
oppositionele bewegingen, zoals die onder middelbare scholieren,
werkende jeugd, dienstweigeraars, hbo-studenton, kritische leraren e.a* Een aantal grondraden zal nu ook niet-universitaire
studenten als lid accepteren.
Opm.: Volgens persberichten van 25 augustus j*l. aal het lidmaatschap van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA)
en dat van de Studentenraad van de VU (SRVU) voortaan ook
openstaan voor studenten bij het hoger beroepsonderwijs.
Volgens deze organisaties heeft de maatregel ten doel het
isolement van studenten tegenover jongeren uit andere
onderwijsgebieden te doorbreken en elkaar te steunen in
acties voor democratische vernieuwingen.
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NSR wil raad van vijftig opheffen
Het bestuur van de NSK heeft medegedeeld dat op zaterdag 23 augustus j.l. in een vergadering te utrecht van het NSR-bestuur
met de grondraadsbesturen, is besloten tot een verandering van
d« structuur van de NSR. De zgn, "raad van vijftig" v/ordt
opgeheven* De bepaling van het beleid zal golegd norden in handen van de gezamelijke besturen van de plaatselijke algemene
studentenverenigingen (grondraden). Overeengekomen is, dat tenminste eenmaal per maand in Utrecht zal worden vergaderd. Ket ligt
in de bedoeling dat aan deze vergaderingen ook zal worden deulgenomen door belangstellenden buiten de grondraadsbesturen. Ue
betreffende statutenwijziging zal ten spoedigste ter definitieve
goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van vijftig.
Het NSR-bestuur heeft medegedeeld dat het besluit is ingegeven
door de overweging dat op deze wijze de scheiding tussen de
beleidsbepaling, tot op heden berustend bij de raad, en de uitvoering, berustend bij de grondraadsbesturen, wordt opgeheven.
NAVO-congres op 21 en 22 november a.s» in Amsterdam
Op 21 en 22 NOVEMBER a.s. ZAL IN HET RAI- CONGKSSCENTSUM IN
AMSTERDAM HET SINDS MAANDEN AANGEKONDIGDE NAVO- CONGRES tfORDEN
GEHOUDEN.
"Verscheidene organisaties en aktiegroepen uit de NATO-lidstaten nemen er aan deel. Griekse en Portugese verzetsbewegingen
en guerilla-organieaties uit de Portugese koloniën zullen zijn
vertegenwoordigd» Ter afrekening met de mythe (van de Oosteuropese dreiging). Ter voorbereiding van akties".
Ojgnu Voor voorgaande berichten over deze manifestatie, zie bulletin no. k2 d.d. 6-6-1969f pag.3.
"Zwartboek werkende jeugd" van SJ en HS3
Vertegenwoordigers van werkende jongeren, studenten van sociale academies en van universiteiten gaan gezamelijk de problematiek van de Nederlandse werkende jeugd in en buiten hun werksituatie analyseren.

- 3Een inventarisatie daarvan zal worden samengebracht in een
"zwartboek werkende jeugd". De besprekingen zouden worden
gehouden in de'weekeinden van 22 en 29 augustus en zonodig een
derde weekend* In de werkgroepen zouden vertegenwoordigers van
het NVV-jongerencontact, de Katholieke Werkende Jeugd (KtóJ),
de SJ, de NSR en studenten van sociale academies zitting nemen.
Tot degenen, die zich met de documentatie zullen belasten, behoren
en
.
Opm. 1«

Bericht van
half juli 1969
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augustus 1969

2. Oorspronkelijk was het kennelijk de bedoeling om het
"zwartboek" op te stellen tijdens de zgn. zomeruniversiteit in Nijmegen (zie buil. ^7 dd. 11-7-1969)
De HSR zoekt breder contact
Medio juni blijkt
, in het NSR-bestuur belast met
het onderwijsfront, mede namens de SVB, de SJ, de Bond van
Dienstweigeraars, de SVB-30CAK (-Sociale Academies), KrU en
Onderwijsfront Nederland een brief te hebben gezonden aan "alle
Nederlandse vormingsleiders en culturele en sociale werkers".
Daarin wordt gesteld, dat onder invloed van de studentenacties
de laatste maanden de discussie over (parlementaire) democratie, medebeslissingsrecht, inspraak en dat soort zaken, in verhevigde mate opnieuw op gang komt. Voorts, dat men zich in kringen van linke georganiseerde jongeren au studenten in het algemeen bewust is van de invloed die het kritische vormingswerk
kan hebben op radicale veranderingen in de samenleving. De afzenders vragen zich evenwel af of "Uw instituut door een vaak
cultureel, geografisch of beroepsdeformistisch isolement" wel
over voldoende achtergrondinformatie beschikt, met name van
de zijde van genoemde groepen. Geadresseerden wordt daarom gevraagd in het kader van de "groeiende solidarisering" van stu- .
denten, kunstenaars, scholieren, werkende jongeren en arbeiders,
met name in het werken met deze groepen cursisten, aandacht te
besteden aan maatschappij-kritische vragen, zoals die in de publikaties van deze organisaties, worden gesteld.
Aan hen die deze brief werd toegezonden, werd tegelijk een aantal publikaties van bedoelde organisaties aangeboden, waarbij
om reacties werd gevraagd.
Seminarium Tilburg 18 tot 29 augustus
In aansluiting op het gestelde in bulletin no, 49 dd. 22 augustus j.l., pag* 3, is over dit seminarium nog vernomen, dat
In één van de werkgroepen heeft voorgesteld naar vormen
te zoeken waarin het studentenprotest ook na beëindiging van de
studie zou kunnen worden gecontinueerd. Een groepering zou noeten worden gevormd van mensen die in het bedrijfsleven en in
overheidsinstanties peneteren " om de maatschappij te veranderen".
Opm» 1. Een soortgelijke uitlating is al eens eerder gedaan en
wel door Ton Regtien op de conferentie "Geweld-loos?Geweld" van 11 tot en met 13 april '69 in Driebergen gehouden. Daar vertelde Regtien tijdens een discussie, dat
hij bezig was oud-SVB/leden te bezoeken die al een plaats
in de maatschappij hebben veroverd van waaruit zij invloed kunnen uitoefenen. Met name dacht hij daarbij aan
leraren, die de ideeën zoals die in de SVB leven, aan de
jongeren kunnen doorgeven.
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Oprichtingvan twee communes in Tilburg
Vernomen werd dat in Tilburg, als uitvloeïBeï-v-ah 'bétgeeh
op het laatste SVB-congres (6-8- juni j.l. in Tilburg)
besproken is, twee communes aijn opgericht. Zij stellen
zich o.m. tendoel een andere kijk te verkrijgen op de huidige huwelijksbeleving door middel van vrijere sexuele en
andere verhoudingen»
Situatie in Tilburg
Op 29 augustus zou de Tilburgse structuurcommissie, waarvan
ook drie studenten deel uitmaken, opnieuw bijeenkomen. De
laatsten zouden daar volgens onbevestigde berichten, trachten
tot een gezamenlijk standpunt inzake de nota Veringa te komen.
In dat geval zou door de studenten besloten kunnen worden tot
een eenzijdig afbreken van het gesprek hetgeen misschien een
aanleiding zou kunnen vormen tot een nieuwe bezetting van de
hogeschool. Het is evenwel niet onmogelijk dat men in dat geval zal wachten tot meer studenten van vakantie zijn teruggekeerd en ook tot na het inschrijven van de eerstejaars. Tegen
die tijd wordt ook het "Eigen Huis" geopend (een ontmoetingscentrum van de Algemene Tilburgse Studenten Organisatie-ATSO).

