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Dit bulletin bestaat v.±t 'j> \i\z

^2. d.d*. 12-9-1969

Persbericli-l
3-9-1969

:) Twee Amsterdamse studenten over het actieperapectief

In een ariikel van over hetgeen d?;
bczetters van het Maagdenlmis bezielde en hoe balden (die aan rle
bezetting deelnamen) het nieuwe stuclieseizoen zien, v?ordt aan hf.= t
clot gesteld, dat or orn de vicienze cirkel v&n act-io - reprec-fiie
hardere actie - hat-dyre represeie - te doorbrekon de volgende
actiee dienen te \7orden gevoerd:
1 , met raeer kracht moot er naar gestreef d v/orden DID juist op de

(sub-)f'aculteiten een alternatieve onderv/ijs- sn onderzoek-
situatie te creeren, zoals dat al op 'f a. 5 subfaculteitan r-,n
het land gelukt zou-sijn;

2. er moet een basis vcor hechte Ganieriv/erking gelegd vvorclen met
oppositionele groeperi in nndere maatscheppelljke sectoren die
wez.en voor hetzelfde atrijden. Dfet aijn bijvoorbet-ld groepen
arbeidei"s, die z.ich vcrzetten tegen het feit dat sij in hui\e
drijven onmondig v:orden gehouden, scholieren die de autoritair
verhoudingen- op de scholen beu z-ijn, burgers die de vvillekeur
in de \voningtoev;i jzing en d.e ideologie van de stadsontwikkelin.
verv/erpen en zoveel anderene Alleen door een krachtig front
kan de democratisering op vc-lerlei gebied word en afgedv/ongen
ondanks dc raacht van het establishment*

Persberlcht
8-9-1969 De premiere van de Kaagdenhuisfilm, die saterdagavond 6 September

j.l. in Heerlen zou plaatsvinden word, omdat de film niet op ti.jd
klaar was, verschoven naar 8 September in Gennep.

Over dez-e film v;erd eerder gerapporteerd iri
k<} dod. 22-8-1969 en no. k"\. ' 30-̂ -1969.
berichtje in het PSP-blad "Radikaal" van 26

de bulletins no
Volgens een
juui souden pla
deze film een

organisatie in het leven to roepen, die dag en nacht berexk'
baar is om van alle toekomotige gebeurtenissen weer een i'il;
te kuunen aaken.

nen \vorden genaakt on na het uitbrengen van

De Vi'&arheid
6-9-1969

landeliike rcanifestatie CPN

In verband met de voorbereidingen voor deae CPN-manifestatie
"tegen de politick van de regering De Jong" publiceert het partij-
daeblad de rc-acties van enkele Tilburgse studenten, o»a» van

, bestuurslid van de Algemene Tilburgse Studentenorgani-
satie (ATSO). Deze 2;egt dat hij, ofschoon geen lid van de GFN,
seker ?;al deelnemen aan deze reanifestatie:"De grote-betekenis van
de .demonstratie zie ik vooral in de deelname van verschillende
groeperingen, cmdat daardoor de mogelijkheden van een geuic-enschap-
pelijk optreden van links tot uitdrukking v/orden gebracht"*
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Fersbericht
5-9-1969

Persbericht
10-9--1969

DC V'aarheid
9-9-1969

Stencil SJ

Do studentenoppositie heeft een iiieuwe aanval op de nota-Yering
gelanceerd in de vorm van een brochure van de K'ijmeegse aomer-
universiteit, getiteld "Kav die Veringa". Men houdt vast aan de
eis van gelijktijdige invoering van directe deraocratie en proje
onderwijs.

.̂-dLtlJL̂ lSILJiSJLĵ

De dienstweigeraars die tevverk zijn gesteld in de psychiatrisch
inrichting Endegeest hebben een informatiecentrum dienstweigere
opgericht. Hike tweede en vierde dinsdag in de rnaand zal [s
avonds in het pand van de MSR, Kocrdeinde 5 in Leiden, inforroat
worden verstrekt over de inogeiijkheclen om dienst te \veigeren*
Opjiu:In de bulletins no.50 d.d. 29-8--1969 en k6 d.d. ̂ -7-1969 i

reede over deze saroenwerking tussen NSR en BVD berichto

ANJV roept op lerarenactie van 12 Geptettiber to eteuiien

In een onder middelbare scholieren yerspreid manifest heeit het
communistische Algeraeen Uederlands ^eugdverbond (AHJV) op^sroep
de lerarenactie van 12 September te steunen«. In het manifest
wordt er op gev/ezen dat, al& de toestand blijft scale ze ira is,
de leraren alleen nog maar onderwijs kunnen ^even dat nog slecli
is dan v65r de invoering van de marrnnoetwet... De leraren voeren
actie in het belang van de leerlingen, alduc het ANJV,
Oj3i)!_̂ ;Deze communistische activiteit kornt na een soortgelijk ini-

tiatief van de VAAG (zie bulletin no.51 d»d. 5-9-1969,pag.'

SJ-congres op 2? en 28 septeinber a^s.

Op 27 en 28 September a.s. organiseert de SJ in Utrecht het eer-
ste deel van haar 9e congres (het tweede deel ?:al op 8 en 9 no-
vember volgen). In verband daarmee heeft het hoofdbestuur een
z,gn. beschrijvingsbrief uitgegeven. Interessant daarin is o.a.
punt 8 met als titel "Denickratisch Socialisine". Daarover \vordt
gesegd dat het, vanzelf Bpreekt dat een meerderheidsbesluit, gene
men door bestuur- of ledenvergadering, door een minderheid loya^
uitgevoerd dient te worden. Voor reensen die een uergelijk beslu:
bev/ust tegenv/erken, of in het algemeen een du.ideJ.ijk gebrek aan
loyaliteit tegenover de SJ aan de dag leggen, kan er geen plaatz
z-ijn. Het naar buiten brengen van politieke verschillen of van
een rninderheidsstandpunt dient vermeden te worden, tnaar als het
gebeurt rioet do conseouentie van geval tot geval bekeken worden.
Ihz,ake het radicalieme wordt gezegd dat de SJ voorzdchtiger nioei
zijn v/at betreft haar deelnerning aan radicalistische acties, d,\ acties die voortkomen uit de behoefte van activieten om so

radicaal mogelink te zijn in het optreden en in de te voeren lex
z.en. "Het gevaar hiervan is dat die acties en leusen niet begrej
v<'orden door mensen die bevmst gemaakt moeten worden, \vaarop de
actie is gericht. Het belangrijkste op dit ogenblik is, dat we
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niet eteeds toe^even aan de \?I1 van sornmige mensem ora een openl
conflict uit te lokken met bet gezag* De niobilisatie van me UK en
die dit soort activiteiten oplevert heeft Oc.it zeker in Amsterdi
een plafond bereikt* Als we geen kanalen vinde-n ora die gemobili-
seerde groop te ' Qtructur-ereri5 , dan zal alleen rechts van onze
actie profiteren en loopt de beweging dood."
Aan deze beschrijvingsbrief is o.ac door de trotckiet
een aantal punteu toegevoejgd met zijn. visie over de onttvikkelin;
van de S3,
Enige punten daarvan geeft door onder de tcevoeging "al-
leen voor intern beleid politick congres, geen publicatie",z-oalf
o.a« punt 11:
"De SJ voert geen acties die onze rol van voorhoedeorganisatie
Bchade kunnen do en. Dus bijvo toestanden als op /}0~̂ l-1969 dienei
met alle kracht voorkomen te worden, orndat deze bijve onze in-
vloed in het NVV-jongerencontact schaadt* Onze invloed daarin'
moeten we als individuen en niet als herkenbare SJ-groep doen
gelderir Steeds moeten v.'e vorrnen vinden, die door een veel grotei
groep dan wijzelf begrepen worden."

*) Vrij voor actie


