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Ex.no.

Deze rubricering is

Dit bulletin besl
Bulletin no. 58 dd. 24-10-1969

Het optreden van dc justitie en het. indienen van de __nQta-yeringa
"Aksie" no. 2
•*) In een niet-gesignesrd artikel in dit tweewekeli jks blad van de NSR,
Id. ca 21-10-1969 wordt o.m. gesteld dat het gelet op de reactie van de justitie op
bezettingen van univarsiteiten en hogescholen, van. groot belang is
ora het optreden van de justitie en de indiening van de nota-Veringa
met elkaar in verband te bvengen. Volgens de schrijver is het niet
uitgeslofcen dat in de naaste toekomst als antwoord op verscherpte
acties, ook de justitie zal escaleren.
" In ieder geval betekent deze verandering in de strategie van de
overheid ~ geen discussies meer op de universiteit, riaar ingrijpen
van boven af, gepaard aan optreden van de justitie - dat de houding
van zeer vele bezetters, die de confrontatie met de rechter als ean
!
vervelende bi jkomstigheid beschouwden in hun otrijd voor een democratische uuiversiteit geen juiste basis geeft voor de actios die in de
koraenda tijd van ons gevraagd woraen: de indiening van de plaunen van
Vei-inga en de escalatie van het justitieel optreden hebben direct met
elkaar te maken, en vragen eon ontv/oord dat op beide gericht is. In
de acties tegen Veringa inoet de gedragslijn tegeaover -de justitie van
te voren vvorden ingecalculeerd, onidat zo;vel de overheid als de jusfcitie tot taak hebben de structuur van doze naatschappi j tegen links e
aarivallen te verdedigen ", aldus het artikel in "Aksie",
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r' } Mog daze rnaand, dus voor de bshandeling van de nota-Veringa, sal de
NSii een brochure uitgeven, s/aarin deae organisatie haar doelsteilings:
en strattJgie bakend zal makeu,
??; -co j J-LeS" staking van_ Jt ^noveaber a. s »

ersbericht

'*) Dins dag ^ noveinber, wanneer de nota-Veringa in de Kamsr aan do orde
koint, staakt de Universiteit van Amsterdam,, Instituutsruituten en
collegezalen zullen die dag openstaan voor discussios over o.a, deae
nota. f s Middags zal een deraonstratieve bijeenkomst worden belegd,
waarschi jnli jk in de aula.
Tot een en ander is foesloten op een vergadering op 21 oktobar j.l»
van het bestuur van de v/etenschappeli jke staf, waar do ASVA-plarinen
voor een collegestaking warden overgenomen (zie vorig bulletin). De
ASVA meant te kunnen rekenen op d.e steun van dc- grote meerderheid. van
de studenten.
Wil deze collegestaking enig effect hebben, aldus de ASVA, dan most
deze dag "niet in bed maar op de barricaden" worden doorgebracht.
Volgens het dagelijks staf bestuur bestaat goede hoop dat ook een deel
van de lioogleraren adhaesie met de actie zal betuigon. Ook zijn contacten gelegd met andere universitpiten, zov/el door da ASVA als door
de staf, teheinde de actie zoveel mogelijk te coordineren en zo massaal trcgelijk te raaken*
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*) De Unie van Studenten^(USN) zal de ASVA steunen. In Delft en
Leiden wordt er nog over vergaderd. De Utrechtse Studenten Facultenten (USF) houdt aich afzijdig, omdat in deze periode Utrechtse
studenten, die enige weken geleden deelnamen aan de besetting
/te Nijiaegen
van een universiteitsgebouw, voor de politierechter raoeten verschijnen.

erabericht
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Een "oppositiegroep" van hoogleraren aan de UvA zal de zgn.
100 %~regeling, op 30 oktober a.s. in de vergadering van de
Academische Senaat brengen.
Sinds 1966 bedraagt het aandeel van de gemeente Amsterdam
in de begroting van de universiteit, 1£ %• Blijkens het
voorstel intake de wijzingeri van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs is het de bedoeling dat het Sijk voortaan
ook deze 1-J- % voor zijn rekening zal nemen. In kringen van
de universiteit vreest men nu, dat het gemeentelijk karakte
van de UvA daardoor geweld. zal worden aangedaan,
P: pria Cures"
1o-10-1969
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vande ASVA
Artikel van
voorzitter van het ASVA-bestuur.
Volgens
dienen de studenten aich krachtig te gaan
organiseren, anders zullen alle actiegroepen^ faculteitsverenigiagen enz, binnen de kortst niogoli.jke tijd worden fijngemalea
door eon effectief werkend burocratisch apparaat. Om tot het
opstellon en het uitvoeren van eon gemeenschappelijk beleid te
komen is het noodzakelijk dat de ASVA een c&ntrale infonnatieuitv;iGGeling gaat organiseren* Bovendien moet het beleid vanuit
do basis wcrdcn opgesteld an bop-said. Om die roden dient de ASVA,
volgena
, zo snel mogelijk te worden csigebouwd tot
een. effsctieve organisatie, waarbinnen eea groot aantal led^n kan
werkea aan de hervormingen in de faculteiten op bestuurs~3 ondervvijs~ en onderzoekingsterrein. De hoogste prioriteit moet gegeven
v^orden aan het oprichten van een ledenorgaan, dat in staat is
een brug te slaan tussen de verschillende faculteiten en universitaii^e niveaus. Ora die reden wil de ASVA binnen tv/ee maand^rt
iS£^ili®:'-t§Se2ijl.s ^erkiezingen houden voor een gede.legeerdanrs.ad9
In die raad lean dan het beleid op faculteitsniveau v/orden gecoordineerd en uitgevoerd.
Opm. : 1. Het betreft hier blijkbaar eeii plan tot reactivering van
de studenten.
2, De verkiezingen zullen aitsluitend onder ASVA-loden
plaatsvinden. 'flellicht most een en ander mede gezien
worden als een poging ora de OBAS (Organisatie voor
belangsnbehartiging der Amsterdanise Studenten) , die
3500 leden zou tellen, al bij voorbaat buiten spel te
zetten.
:^J"j>ezgtters blijven bij collectieve berechting
De bezetters van het VU-provisoriura hebben
;
meegedeeld te sullen blijven bij een collectieve berechting. Zij
beschouwen hun eerder gedaan verzoek daartoe nog steeds als
"noch ingewilligd, noch gefundeerd geweigerd".
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"SJ-agonda"
17-10-1969

Kwetsbaar

ATSO-bestuur gev/ipt
Een meerderheid in het Tilburgse studentenparlement heeft
het bestuur van de Algemene Tilburgse Studentenorganisatie
(AI'SO) naar huis gestuurd. Op korte terraijn zal een nieuv/ bestuur
v/orden benoemd, dat meer representatief is voor de Tilburgse
studentenwereld,
£PJJU.: Voor de voorgeschiedenis, zie bulletin no. 56 dd. 10-10-196^
pag. 3.
Voorberej-din& anti-NAVO-congres in navembei^_a_,s.

In het recent vez^schenen numrner van deze SJ-uitgave is een
sprekerslijst gepubliceerd voor dit congres. Daarop staan o.a,
de volgen.de personen:
algeraene inlft-irH'nrr: 1
_
•

inzake Zuid-Afrika:
.. "
inzake Griekenland:
...
Voorts wordt medcgedeeld dat voor dit groots opgezette congres
een adjBinistratief verzorgend apparaat van ca 50 man nodig zal
zijn, De SJ~leden worden opgeroepsn sich hiervoor ter beschikklng
te ctellen.
Opm.: Inzake de inleiders:
is reeds genoemd in
bulletin no. 55 dd. 3-10-1969, pag. 2/3.
i
is de man achter de schernien inzake deze
anti-KAVO-carnnngne j
(
, studeert aan de VCT en is actief in de NSR™
NAVO-werkgroepj
Van 1.
is all een bekend dat hij deelnara aan de
bezettina- van ViF-t Maagdenhuis:
r

_ ...

Berichten van
^r en 2?.-10-.1969
Opm.: Dit hoeft voorshands niet voor waar te v/orden aangenomen.
Bericht van
22-10-1969

VAAG-bulletin
no. 1 ca
22-10-1969

...

Actlviteit van de scholierenactiegroepen

van Amsterdam

Verschenen is het bulletin no. 1 van VAAG, dat een discussiekrant wil zijn en coordinatie wil brengen in de inforinatie van
en voor iedere Arns ter damme r s die ook raaar iets met het onderwerp
te tnaken heeft,
Aan deze uitgave werd. o.a. medesewerkt door .
•
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Herinnerd w o r d t aan een bericht in bulletin no.' 51 dd.
5-9-1969 3at vanuit de scholierenactiegroep VAAG begin
September j . l . het initiatief genoraen v/erd tot oprichting
van de ASBO (Amsterdamse Scholieren Belangenorganisatie).
:)

V r i j voor actie

