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Begin juni 1969 telde de SJ 18 afdelingen over het gehele land
verspreid.
Er treden steeds rneer leden toe; in Maastricht zelfs aoveel, dat
men daar twee afdelingen moest formerer..
Ook de afdeling Amsterdam-Cost, die pas 7 maanden geleden is op-
gericht, zal binnenkort gesplitst nioeten v/ordenc

Van 2-10 augustus organiseert de SJ-afdeling Amsterdam-Oost een kamp
in Callantsoog.
(N»B.: op dez/elfde "plaats ward net Pinksterkamp gehouden.)
Op het prograrnma staan o.a.:
2 en 3 augustus: De geschiedenis van de SJ; de techniek van het de-

monstreren (n.a.w. zullen deze punten in discussie-
vorm v/orden behandeld).

9 en 10 augustus : Ket gezin; zin en onzin van een komrnune; seksualite
etc.(Er is een sprekcr uit Tilburg gevraagd, verm.
een student . )

A j kh e den _rcmd de sociologie-studi «

In Tilburg schijnen 60-70/& van de eerste- en tweede jaars sociologen
voor de tentaraens in juni te zijn gezakt.

bestuur fel tegen deze "slachting" . Verder schrijft de skt, drst hear
voorkeur voor pro ject-onderwi js door deze affaire wordt versterkt.
Tenslotte worden in de brief de volgende eisen gesteld:
1. Openbare bespreking van de tentaraens door de betrokken decent.
2. Het niet langer jaarlijks opschroeven van de oxarnen-eisen.
3» Het instellen van een student enexamencornmisfjie, die beslissings-

recht krijgt m.b.t. vorre, inhoud en bcoordeling der vragen, voor
de a.Se september-exarnens .

Noo_t: skt is de afkorting van "Sociologische Kring Tilburg". Dit is
de naam van de fciculteitsvereniging van de faculteit socials
v/etenschappen .

) NSR-comraentaar op de plannen van Minister Veringa

De plannen van minister Veringa m.b.t. nieuwe universiteitsbesturen
leiden volgens de NSR slechts tot een verslechtering van de conflict-
situatie. In dit verband voorspelde de NSR hardere studentenacties
in September.
De NSR verzocht de minister orn van de bindende nota alsnog een discus-
siestuk te maken. Dit v/erd afgewe^en *n nu beraadt de MSR zich over
het al of niet indienen van een verzoek aan de Tweede Kamer off. het
wetsontwerp van dc minister te verv/erpen of tenrainste sterk te v;ij-
zigen.
Plot grootste bezvraar van de NSR is, dat de universiteit-nieuvra stijl
haar autoritair karakter behcuclt achter een facade van democratic
en dat de I !beroepsbestuurders" te onafhankelijk en te raachtig zullen
zijn.
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NSR-voorzitter aei te verwachten, dat de studentei
tegenwoordigers zich uit de diverse structuurcoitmissies zullen
ugtrekkeri, omdat deze geen bestaansredenen meer hebben, nu de

minister zelf een structuur gaat opleggen.

S tude n_t jsnaktivit_eiten_in__de _ va.canti en aanden

In de periode van ~]h juli tot ca 25 augustus zullen er te
twee soorten aktiviteiten plaatsvinden.
1. Een aantal NSR-s eniinar s (z..g. "aktie-voorbereidende"-serninars) ,

die o.a. aan de volgende onderwerpen gewijd zullen zijn:
- Bestuursvorra van universiteiten en hogescholen (1^-18 juli).
- De positie van de docenten; het hoogleraarschap en het projekt-
onderwijc (I'f-lS juli).

- fielektie-systeera; nurnerus fixus (18-ca 21 juli).
- Relatie politiek-universiteit; f orrnulering v ,h. begrip "aktieve
universiteit" ; een alternatief ondervvi jsprogramrna.

2. Op initiatief van de USN , de z.g. S o rn er- uni v e r s i t e it.
Dit omvat een reeks meer inhoudelijT:e seminars, per fakulteit
sarnengesteld, tijdens v/elke een raaat schappi j-krities onderKoek
plaats zal vinden, o.a. in saraenv/erking met buiten-universitaire
groepen (genoernd vvordt o.m. d.e SJ) .
Onderwerpen:

1 - Verhouding liederla'nd tot de Derde V/:ereld ("1-15 a'ugustus)..
- Technologie (15-27 augustus).
- Medicijnenstudie/Gezondheidszorg in Nederland (8-15 augustus).
-• Politieke Justitie..
~ Sociologie (men tracht te koraen tot de publikatie van een

"Zwartboek v/erkende Jeugd" inhoudend: jeugdloon, vorniing, etc.)
- Kritiek op de Nederlandse Pers.

Plaats van handeling: de aula van de universiteit van i''ijmegen.

NSS-reactie i.vf_m ., verbod SVS

Op 20 juni 1969 heeft het Tsjechische Kinisterie van Binnenlandse
Zaken de Studentenunie van Bohemen en Koravie (SVS) verboden, o.nu
omdat het bestuur van de SVS uit "anti-cocialisten" zou bestaan.
De NSR protesteert fel tegen deze beschuldiging en tegen het verbod
van de SVS en eist d.m.v. een brief, gericht aan studentenorgariisati.
in een aantal communistische landen, dat deze organisaties tegen het
verbod protesten indienen bij de regering van de CSSR.
(N.B.: Medio april 1969 bevond zich een VU--delegatie in Praag, waar
een uitwisselingsovereenkornst op fakulteitsniveau werd getekend
tussen de SVS en de SKVU.)

*.) Vrij vpor actie.


