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De AEiaterdamse studenten en de nota's Posthumus en Veringa

In ASVA-kringen verwacht men, dat de nota Posthumus en het wetsont-
werp Veringa niet vóór 3 februari a.s. zullen verschijnen. Het plan
zou zijn vóór de publicatie ervan een congres in de Cudemanhuis-
poort bijeen te roepen, toegankelijk voor alle ASVA-leden, net het
doel de coördinatie van activiteiten te bespreken.

NSB bijna bankroet

De Stichting Nederlandse Studentenraad (NSR) zweeft al geruime tijd
op de rand van een faillissement niet een cchuld van bijna 56.000 gld.
De catastrofale financiële positie v/ordt door ingewijden, geweten aan
het feit dat de SVB twee jaar geleden de meerderheid kreeg. Dit had
tot gevolg dat de NSR ongekend actief werd op sociaal en politiek
gebied.
Wat er is uitgegeven aan studentenacties, drukwerk en brochures is
niet te schatten, mede omdat deze activiteiten zijn ondergebracht
in neutrale begrotingsposten zoals "administratie- en kantoorkosten".
Deskundigen achten het onmogelijk over 1968 en 1969 een financieel
verslag samen te stellen.
Opm.; 1. Vernomen ie dat alle betaalde krachten van de NSH ontsla-

gen zijn. Daartoe behoort ook , ex-voorzitter-
van de SJ.

2. Uit bedoeld persbericht blijkt ook dat de Delftse grondraad
die eerder de contributiebetalingen aan de HSR had stopge-
zet, thans wel weer betaalt.
Ben en ander wordt gedeeltelijk bevestigd door een bericht-
je in het Delfts studentenblad "Orakel" van 22-1-1970, lui-
dend dat op een vergadering van de Delftse Studenten 'tead
van 21 januari j.l. besloten is de achterstallige betalingen
aan de NSR - een schuld van ruim 20.000 sulden - alsnog te
voldoen (zie ook volgende bericht).

3» De financiële situatie in de NSR lijkt een beetje op die in
de overeenkomstige organisatie in west-Duitsland, de VDS
(sic daarvoor bulletin no. 63 d.d. 5-12-19691 pas» )̂»

*». De NSH ontkent het dreigende faillissement.
Met heb blad "Aksie" loopt het minder gunstig dan men heeft
verwacht. Het heeft nu ongeveer 200O abonnê's. Komende
nummers zullen daaron eenvoudiger moeten worden gedrukt.

Grondraadsverkiezingen

De fracties van het Delfts Studenten Corps en het Nederlands Stu-
denten Accoord in de Delftse Studeiitenraad(=cjrondraad) zullen de
vraag of Delft al dan niet aan de huidige Stichting NSR moet blij-
ven deelnemen, tot inzet maken van de komende raadsverkiezingen.
Beide fracties willen nl. de NSR vervangen door een landelijk,
a-politiek coördinerend orgaan. De verkiezingen v/orden gehouden
op 10, 11 en 12 februari a.e.
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In Utrecht krijgen de verkiezingen een andere opzet. Dit jaar
zullen deze voor het eerst vanuit de faculteiten georganiseerd
worden. De gekozen grondraadsleden vertegenwoordigen in de toe-
komst niet meer de SVB of de NSA, maar de (sub)faculteit die hen
gekozen heeft. Aan deze verkiezingen die gehouden worden op 10,
11 en 12 februari a.s. mogen alle studenten deelnemen, ook de J>Q%
die geen lid zijn van de Utrechtse Studenten Faculteitea(OSF).
Deze organisatie hoopt op deze manier een betere studentenvertegen-
woordiging te kunnen samenstellen. De USF meent dat de gekozen
vertegenwoordigers verantwoording schuldig moeten zijn aan hun
achterban. De basiseenheden moeten hen dan ook direct kunnen af-
zetten.
In Wageningen zou de situatie het dichtst bij die van Utrecht
liggen. Daar zullen de verkiezingen op 20 februari plaatsvinden.
In Eindhoven en Rotterdam zullen faculteitsgewijze verkiezingen
worden gehouden, waarbij de faculteitsverenigingen wel grote in-
vloed zullen hebben.
In Groningen en Nijmegen hebben resp. de Gronstra en de USN gekozen
voor het congresmodel, een structuur met vergaderingen per facul-
teit en algemene periodieke congressen om het beleid te bepalen.
De voorzitter van de NSR, Wilfried Uitterhoeve, heeft duidelijk de
voorkeur uitgesproken voor deze laatste methode als de meest direct
democratische.
Gronstra en USN houden beide midden februari een congres, maar het
is nog niet zeker of en hoe dan een vertegenwoordigende raad zal wor-
den geformeerd.
In Amsterdam houdt de ASVA in die zelfde tijd een congres waar beslo-
ten wordt of er verkiezingen zullen plaatsvinden, die dan eventueel
half maart gehouden zouden worden. Aan de VU zal een algemene leden-
vergadering zich uitspreken over het beleid van de studentenraad al-
daar. De situatie in Leiden is nog onduidelijk, terwijl in Tilburg
voorlopig geen verkiezingen zullen plaatsvinden.

"Student"
jan.-febr.1970

Italiaanse studentenactivist bezocht Nederland

Volgens ".Student" heeft een zekere , medio januari
"plotseling met twee uitsluitend Italiaans sprekende kameraden
Amsterdam bezocht". Hij is student/activist aan de universiteit van
Pisa en vertelt in een interview in dit blad dat de studentenacties
in zijn land nauwelijks meer op de universiteit gericht zijn. "Drie
jaar geleden", aldus . ., "ging de strijd om zelfbeheer. Haar
"snel brak het besef door dat een wezenlijk andere opleiding niet kan
«worden gerealiseerd in een kapitalistisch land. In het afgelopen jaai
«zijn er wel universiteitsbezettingen geweest, maar primair daarbij
"was het voorbereiden op de universiteit van politiek werk. Enerzijds
"door het organiseren van open seminars, anderzijds door te gaan naar
"fabrieken en arbeiderswijken." In het artikel wordt voorts gezegd dai
de zo ijverig nagestreefde solidariteit tussen studenten en arbeiders
in Italië enige gestalte lijkt gekregen te hebben, hetgeen geïllus-
treerd wordt net een ANP-bericht van 21 januari j.l. dat bij gevech-
ten tussen ruim 2000 demonstrerende studenten en de politie in Milaar
groepen arbeiders zich schaarden aan de kant van de studenten.

behoort tot de Lotta Gontinua, die zo'n 15tOOO activisten
zou tellen en een gedecentraliseerde organisatiestructuur heeft. De
leden werken zelfstandig in wijken, op fabrieker
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Opm•1. Volgens een persbericht van 29-11-1969 is de Lotta Continuo
(voortdurende strijd), een extreem linkse groep agitators, die
een tactiek toepast gebaseerd op de veronderstelling dat de
bestaande politieke en sociaal-economische structuren totaal
vermolmd zijn en bij de eerste de beste flinke klap in elkaar
zullen storten.

2. In wezen ie de grondgedachte die in zijn interview
met "Student" ontvouwt (dat een wezenlijk andere opleiding
niet kan worden gerealiseerd in een kapitalistisch land), de-
zelfde ale die naar voren komt in het artikel in "Aksie" no.
6/7, in de beide voorgaande bulletins gememoreerd.

3« Het zou mede om die reden niet verbazen indien er verband be-
staat tussen het bericht van de reis van fiegtien en naar
Italië en het bezoek van c.s. aan ons land.

SJ-congres over basisgroepen

De SJ is van plan begin maart op kasteel Bouvigne bij Breda een congres
over de organisatie van basisgroepen te 'organiseren. In verband daar-
mee zal de actiegroep "Alfa" uit Turnhout (België) worden uitgenodigd
daar deze groep ervaringen zou hebben met basisgroepen.

Persbericht
27-1-1970

Bericht van
29-1-1970

Opm. De belangstelling van de SJ voor het oprichten van basisgroe-
pen lijkt niet los te staan van de nieuwe tactiek van de stu-
dentenoppositie (zie o.m. "Aksie" 6/7). Bij de SJ bestaat deze
belangstelling ongeveer sinds het anti-NAVO-congres dat in no-
vember 1969 ie gehouden.

De actiegroep "Dolle Mina" en de SJ

Van deze actiegroep, die reeds grote aandacht van de pers kreeg,
maakt o«a. deel uit .

Valvas"
i-1970

Persbericht
.19-1-1970

Bericht van
26-1-1970

Weekend in Driebergen over de culturele revolutie

Van 30 januari tot 1 februari 1970 organiseert de disputorenraad van
de VU in het conferentieoord van "Kerk en Wereld" in Driebergen een
weekend met als thema's de culturele revolutie en de ethiek van de
revolutie. Het woord zal worden gevoerd door prof.dr
Tijdens het v/eekend zal o.m. gesproken worden met studenten en een
wetenschappelijke medewerker van de subfaculteit Nederlands aan de
UvA, die geherstructureerd is volgens het model van de radenuniversi-
teit (directe democratie).
Opm. In de disputorenraad werkt een groot aantal studentenorganisa-

ties van de VU samen.
«É

fierste werkcongres BW'A

Tijdens het eerste werkcongres van de Bond van Wetenschappelijke Ar-
beiders op 17 en 18 januari j.l. in Amsterdam gehouden, werd een voor-
stel van de Nijmeegse student om het tot het volgende con-
gres (over twee maanden) rustig aan te doen, aangenomen, liet congres
verenigde zich unaniem met de doelstelling geformuleerd door mede-
oprichter . De Bï/A zal zich derhalve vooral richten op de
verdieping van het politieke bewustzijn van allen die wetenschappelijk
werk doen* Daarmee werd voorlopig een discussie afgejBj.oten_.die het



gehele congres beheerst had: wordt de BWA een voorhoede-organisatie
of gaat de bond onderdak aanbieden aan ieder die kritiek heeft op
het bestaande systeem, mede om praktische of theoretische ervaring
en kennis uit te wisselen. Het congres, dat onder voorzitterschap
stond van , werd bezocht door ruim 100 personen, waar-
van ca 2/3 deel is afgestudeerd aan een instelling voor hoger onder-
wijs. De andere congresgangers waren merendeels ouderejaarsstudenten
o.w. verscheidene prominenten zoals , voorzitter
van de NSR, Ton Kegtien, Johan Middendorp, voorzitter van de ASVA en

van het Onderwijsfront van de NSR.


