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Bericht van

Tilburg over het wetsontwerp V3RINGA
Tijdens een op 10 maart j.l« gehouden teach-in in de aul&. van d?
Katholieke Hogeschool in Tilburg (door de ATSO georganiseerd) ver:;
uitvoerig gesproken over hè z voorontwerp VERINGA en de nota rC.^TII^X
Besloten werd 1e geen zitting te nemen in de universiteitsraad, re au
de instelling daarvan te saboteren; 2e op korte termijn, vanaf
11 maart reeds, concrete acties op de colleges te gaan voeren (j-ril:
acties).
Overigens zou de nadruk moeten kosien te liggen op'taaatschappijkritiek", men wil.niet tot een nieuwe bezetting overgaan; ca vergadering (ca 2GO aanwezigen) was van mening dat het effect daarvan
niet groot zou zijn.
Ter vergadering bleek verdeeldheid te bestaan over de a^rd vac de
te voeren acties ("harde11 acties of niet).

Folia Civitatis
28-2-1970

De OBAS over VERINGA
Het dagelijks bestuur van de OBAS-raad is teleurgesteld over hel,
voorontwerp. De teleurstelling betreft met name bet variabel Leiden
van het aantal zetels per geleding in de voorgestel-ie universiteits
raad»
Volgens het bestuur zou de samenstelling vart de univer8?.teitsï-a&d
door het parlement moeten worden vastgesteld en niet Booten :vcr<i2n
overgelaten aan "plaatselijke veelal door intimidatie bestaande
machtsverhoudingen". Het OBAS-bestuxir zegt voor het overige, ci?t do
OBAS-gedachten (met enkele uitzonderingen) binnen de door ViSinsOA
gestelde grenzen passen.
Opm.; De OBAS is de organisatie voor belangenbehartiging der Amster
damse studenten en is een concurrent van de ASVA.

^cht van
oi. .. februari
1970

(voorzitter NS3).
Gematigde uitlating van
Tijdens een op 19 februari in de aula van d& TH Delft gehcudea
vergadering ter voorbereiding van ds /?e hoge ach ooi dar zou Ul'.CJ
zich wat gematigder hebben uitgelaten over het ?;ctsontv/erp rtan
dagen tevoren tijdens een TV-interview. Hij aou o. nu hebben r-c;:-:
dat er nog wel net de studenten te praten viel.
Opm.; Vooralsnog is aan dit bericht niet veel betekenic t u hsc

Vclkekrawt
12-3-1970
De \vacurheid
12-3-1970

Belanss telling van de CPN voor de s^u<^e;n^e.rf,
Uit een artikel in De Volkskrant (interview met ASVA-b
KIDD£NDOSP en 3ALSMINK) blijkt dat de CPN "de enige partij j.a <
nog wel eens op het ASVA-kantoor komt".
De Waarheid van 12-3-1970 bevat een lang artikel van de b.!..n3 vGijs SCHivEÜDEHS, waarin van het wetsontwerp ViHIKSA o»a, vore' b
zegd c.at het beoogt sen "commandostructuur" in te voeren !;eiae5
de gang van zakon in universiteiten er* hogGschoDen "beter te ku;
controleren, maar waaria ook kritische kanttekenir^;en bij bet :
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denteriprotest daartegen worden geplaatst*
Positief punt volgens SCHREUDSRS: "VERINGA1s herstructurering van
de universiteiten is een operatie van de regering-De JONG, en de
strijd die op dé universiteiten ontbrandt tegen de plannen van
VERINGA kan de positie van de regering alleen maar verder verzwakken en daarmee de kans op doorvoering van VERINGA1s wet verkleinen.»

Persberichten
11-3-1970

"Aksie" no, 10
ca 10-3-1970
Persbericht
11-3-1970

Persbericht
10-3-1970

Onrust onder Groninger studenten Nederlands
Insiders raken er steeds meer van overtuigd dat de "harde actie"
die de Groningse studenten Nederlands hebben aangekondigd, zal
uitlopen op een bezetting van het gebouw van de faculteit der
letteren* De Neerlandici zouden op 12 maart een algemene vergadering houden over de vraag of al dan niet zal worden vastgehouden
aan het democratiseringsmodel zoals dat zijn vorm heeft gevonden
in de door studenten en staf opgerichte afdelingsraad. De studenten
rekenen op steun van andere faculteiten in Groningen en van Neerlandici in de rest van het land. De Groninger Studentenraad (Gronstra!
is bezig met het leggen van de voorbereidende contacten.
Onderwijsfront stelt koerswijziging voor
Volgens een persbericht over een artikel in het laatste nummer
van "Aksie", is het onderwijsfront van plan zich voortaan niet neer
in iedere willekeurige actie té storten. Voorwaarde voor medewerking aan acties zal moeten zijn, dat veel mensen "gepolitiseerd"
worden en werkelijk actief in de beweging blijven (zie bijlage I
voor de tekst van dit persbericht). Volgens "Aksie" diende dit
artikel als de discussie-grondslag voor het op 6, 7 en 8 maart j.l.
gehouden weekend over de strategie en organisatie van het onderwijsfront.
Actieweek Vrijheidsschool
Op 10 maart j.l. startte een actieweek van de "Vrijheidsschool",
onder de motto's: vrijlating van alle politieke gevangenen van de
Verenigde Staten, vrijlating van de voorzitter van de Black Panther
Party, stopzetting van de moordpartijen op de Black Panthe» en een
volksstemming onder de zwarte mensen onder toezicht van de VN, Het
is de bedoeling in deze actieweek op scholen films te vertonen ter
informatie over de Black Panther Party. Gok wil men een sandwichactie organiseren rond het Amerikaanse consulaat in Amsterdam door
scholieren en werkende jongeren en een krant uitgeven, die onder
meer vertalingen bevat van artikelen uit Black Panther-kranten.
De Vrijheidsschool vindt dat er op de scholen een onjuist beeld
wordt gegeven van de Verenigde Staten. Verder wijst men op de onderdrukking van alle zwarte mensen, het uitbuiten van de Derde Wereld,
de oorlog in Vietnam enz.
Opm.; Voor het eerst was er sprake van de "Vrijheidsschool", toen
deze "school" in de week van 9 tot en met 15 februari j.l.
aan de Herengracht 88 in Amsterdam een discussie organiseerde
voor scholieren en kritische leraren uit het gehele land over
de situatie in het onderwijs en de maatschappij.
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Persbericht

Moeilijkheden op de school van

in Bilthoven

Tussen scholieren van
's Werkplaats (vó&r- en tegenstanders
van een discussie over autoritaire verhoudingen) is op 25 februari
een vechtpartij ontstaan» Enkele dagen tevoren is daar de Kaagdenhuisfilm vertoond,

Berichten van
/•-•eind februari
I9JZO

Bericht van
9-3-1970

"Aksie"
10-3-1970

Ton REGTIEKweer op reis
Vernomen is, dat Ton REGTISN op 20 februari j.l. naar Frankfurt
is vertrokken. Hij keerde op 23 februari in Amsterdam terug.

SJ'ers naar West-Berlijn vertrokken
Vernomen is dat eind vorige week enige SJ'ers naar West-Berlijn sr-ij'i:
vertrokken. Zoals eerder werd meegedeeld zouden zij aich daar cp ie
.hoogte stellen van de aanpak van het jeugdwerk, dit in verband met
het op 14 en 15 maart a. s. in Breda te houden SJ-v/eekend over basisgroepen,
Over dit weekend dat als ondertitel heeft: "alternatieve actievor::?r:,
weekend van de georganiseerde buitenparlementaire oppositie'1, won', t
het volgende meegedeeld.
Centraal thema: basisactie.
Thema's voor de werkgroepen: wonen en samenwonen;
werkende jeugd;
onderwijs;
man- vrouw-kind-maatschappij ;
leger,
Medewerkenden en uitgenodigde groepen:
Alfa uit Turnhout;
NAVO-werkgroepen;
Dolle Mina;
Sexpoi- groepen;
Crèche-groepen;
Actiegroepen .Verkende Jeugd uit Utrecht.
Rotterdam en Haassl' *

Actiegroep Beuk (scholieren Amsterdam);
VAAG (Amsterdamse scholierengroep);
Socialistische Jongeren Gemeenschap in
Alkmaar;
De Geus (buurtgroep Amsterdam);
De Toverbal uit Maassluis;
Communegroep uit Utrecht;
De Kraker uit Amsterdam;
Huurderscomité;
Onderwijsfront;
"witte" BVD.
"Aloha"
6/5-20/3-1970
20/2-6/3-1970

Persbericht
12-5-1970

Activiteiten van de Oranje Vrijstaat
In dit -jongerenblad dat zich thans de "officiële staatscourant van
de Oranje Vrijstaat" noemt, welke staat een aantal departementen
heeft o.a. Verkeer en Waterstaat en volksdepartement voor sabotage,
macht en geweld, worden acties aangekondigd van de Amsterdamse
Auto-eliminatiedienst Binnenstad (AAB). Gesteld wordt dat de AAB
de binnenstad geleidelijk ontoegankelijk wil maken, door de toegangswegen en de auto's zelf te saboteren. Dat laatste kan gebeuren, zo
wordt meegedeeld door uitlaten dicht te metselen of te verstoppen»
of straten op te breken in de binnenstad.
Het volksdepartement voor sabotage, macht en geweld houdt zich bezig
met alle gevaren die de nieuwe maatschappij kunnen bedreigen, zoals
o.a. de dienstplicht.
Een groep van 35 leden van de "witte" BVD en het departement voor
sabotage, macht en geweld van de Oranje Vrijstaat, is op 11 maart
j.l. na de wachtlopende soldaat op zij te hebben geduwd, onder de
afsluithekken door het terrein van de Juliana van Stolbergkazerne
te Amersfoort binnengedrongen. Daar werden pamfletten uitgereikt
waarin de recruten die juist waren opgekomen, gewezen werd op de moge
lijkheden van simulatie bij de keuringen, dienstweigering en sabotage in het leger.
Bijlagen;
I.
II.

artikel uit "Trouw" (11 maart) over de taktiek van het onderwijsfront j
artikel uit "Alg.Handelsblad" (11 maart) over de studentenoppositie tegen het wetsontwerp VSRIKQA.

Van een on7er verslaggevers
LEIDEN — Na de studenten-oppositie
is ook hst ondenvijsfront (het landelijke cc.ttordinatie-centrum van linkse
scholieren) gekomen met een kritische an<-)vvc van de gevoerde strategie en mc.( voorstellen voor een nogal
ingrijpende lotrswijziging. Het onderwijsfront heef! in het afgelopen jaar
op vele scholen zogenaamde 'anti-autoritaire' acties tegen de schoolleiding
of individuele leraren aangemoedigd.
Het in 'Aksie' verschenen artikel 'over
de voortzetting, organisatie en strategie van de scholierenbewegins' stelt
voor de aandacht in de toekomst meer
te richten op fundamentele maatschappijkritiek.
Het artikel in Aksie lijkt een getrouwe eopie van het artikel dat enkele
weken geleden in dat blad stond over
de studentcncppositie. Ook daarin
werd kritiek geuit op de gevoerde acties (Tiiburg, Maagdenhuis, Loze Kreet
enz.), omdat ?e alle erg defensief waren. Ds studenten lieten zich door herstructureringsmaatregelen van de autoriteiten acties opdringen, die eigenlijk
weinig effect sorteerder.. Dergelijke
acties wekken de schijn dat er iets
gnbeiirt. 'Hot is een vorm van zelfbevrediging^ die niet leidt tot een wezenlijke aantasting van het systeem',
was de conclusie. Ook in het artikel
over h< i nnderwijsfront komt men tot
de/e slotsom. D*1 actie in Beverwijk
wordt ah voorbeeld genoemd. De akademie iti Beverwijk heeft de storm
doorstaan, de studenten zijn afgedropen, het systeem heeft gezegevierd,
Het mec-st bedriegelijke vaa alles is
• dat onder invloed van dergelijke gebeurteinden op andere scholen 'schijndemocratische' vernieuwingen
tot
Vastend komen. Tijdens de actie lijkt al-

-voor
les schitterend. Na afloop zitten de activisten met de kater.
:
Volgens hef artikel in Aksie zullen de
scholieren ?ich niet meer in ledere •"
willekeurige actie moeten
storten.
Voorwaarde voor medewerking aan ac:'
ties moet z;jn. dat veel mensen 'gepo-'
liüseerd' worden en werkelijk actief"
in de beweging blijven.
'Politisering: dat is de scholieren politiek bewust maken van de situatie
waarin zij verkeren. De scholier staat
bloot aan alle gevaren van een systeem, waarin prestatiedwang en concurrentieverhoudingen dominerend zijn.
Daardoor ontstaan psychische conflicten: contactarmnede, frustratie, blackouts, depressiviteit, frigiditeit en, vereenzaming. Die ellende Iran je vergeten wanneer je je werpt in de armen
van de platen- en kledingindustrie, in
de 007-romanliek of in wereldvreemde
magie, in yoga en drugs of — hoe
merkwaard:» het lijkt — zelfs in aggressieve acties'. Om die frustratie te
ontkomen en een vlucht uit de werkelijkheid te vermijden, roept het artikel
in Aksie de scholieren op tot duidelijk
socialistische,
maatschappij-hervormende actie. Binnen de scholen is dat
nauwelijks mogelijk. In alternatieve
scholen wel, al plaatst men zichzelf dan
buiten het systeem. Misschien is de
tegenschool (analyse van onderwijs en
maatschappij en actie-voorbereiding),
een uitweg. Of die weg door velen
bewandeld zal worden valt te betwijfelen. Want ook het ondenvïjsfront is
bezig zich — al radicaliserend — te
vervreemden van de mas?a. In ieder
geval meent het onderwijsfront dat dit
de enige weg is om de revolutie te
doen slagen.
'

Bi.ilage_2

door J. W. M. van Spaandonk
In Tilburg en Amsterdam rijn gisteravond respectievelijk door
de ATSO een teach-in en door de Studenten Vertegenwoordigers te Amsterdam plenaire vergaderingen gehouden. Onder• ~ n was de nieuw in te voeren bestuursvorm, vervat in brt
-.. jroulwerp van wet van minister Vcringa. Dr, minister beeft
betrokkenen gevraagd voor l maart op- en aanmerkingen te
maken en eventuele alternatieven aan heui te doen toekomen,
zodat hij op koVlc tenuijn een definitief wetsontwerp bij de
Stafen-Gcneranl kati indienen.
Bovengenoemde mat-aale vergaderingen zijn echter zoals ook
het reed* eerder gehouden conpre* in Nijmegen en de nog
voor deze weck belegde vergaderingen te Utrecht en door de
AnVA te Amsterdam niet bedoeld om de minister van advies
te dienen.
. .
Hel voorontwerp vun wet woi-dt
door de politir.k geëngp-jreerdon
en oppositionele studentengjroeperingen geheel volgens het in
..Aksie" uiteengezette advies van
de NSR in zijn geheel zonder
meer
als
„technocratische
herstructurering1" afgewezen. Dat
dit bestuursroodcl-Veringa zou
worden doorgevoerd achten zij
onvermijdelijk. Zij zullen nu hun
houding bepalen om in dat on—vaardbare bestuursmodel nis
.'ekc proti'st groep te kunnen
tunctioneren: ,,In het volle besef,
dat de iechnocratisering van de
universiteit een duidelijke ontwikkeling aantoont naai- een volledig
ééndimensionale maatschappij, waarin elke vorm van
protest structucreel teniet zal
worden godsan, constateert het
ATSO-bestuur dat het volledig in
strijd met haar politieke principes
zou zijn om in de se verder 1105
oen nent'ale vertegenwoordigende
positie m te nemen," zo luidde de
oproep in Tilburg.

het bestuur van de officiële USN
en de groep radicale studenten
var. de Socialistische Uitgeverij
Nijmegen (SUJ?1 die venveten
wordt zich te gedragen als een
linkse elite, die de studenten manipuleert voor 'politieke acties
zonder de studentenbelangen te
behartigen.
Verder liepen de meningen uiteen
of reen de nieuwe bestuursstructuur onmogelijk zou proberen te
i maliën door de verkiezingen te
toycotten dan wel de in te stellen
rad«n negeren en de kritiek toe
te spitsen op bepaalde politieke
onderwerpen var. de studie. <ai deze kritiek vorm te geven in buitenuniversitaire politieke acties.
Jn Utrecht zal donderdagavond
dóór de USF een debat worden
gehouden over: Doelstellingen en
strategie van de Etudentenoppositie. Hieraan zal v.-orden deelgenomen door een aantal studenten,
waarvan bekend is dat zij uiteenlopende meningen, aanhar.gren.
Bram Peeper, van wie onlangs
het bonk „de lastige universiteit"
Actie of berusting
is verschenen, verdedigt het
^Op hPt congres in Nijmegen standpunt, dat de rtudentenop'overheerste het conflict tussen poaitie over zijn hoogtepunt heen

is en de studf-nten daarom maar
genoegen moeten nemen met het
schrale beetje zeggenschap dat
hun in het- Vcringa-model In toebedacht.
Henk S>p3, bestuurslid van de
?>SR. is van mening, dat de, technocratische herstructurering niet
meer tegen tt houden is en de
studenten hun energie niet langer
moeten verspU'en aan kritiek op
Veringa en Posthumus. Zij moeten zich volgens hem intensief
gaan toeleggen op „inhoudelijke
studichntick" en „analyse van
de latere berocpspra.lrt.ijk.''

Actieve universiteit
«

'

Vrijdag en zaterdag aanstaande
houdt de AEVA haar congres in
Amsterdam, ïn de congresmap
wordt
uitvoerig
uiteen?er?t,
waarom het br.r.tuur van de ASVA
meent, dat esn totale reorganisatie van öe studentccoppositie
noodzakelijk is.
t
De parlementaire structuur in de
jrrondradcn is volgens het
bestuur .,een JOZP. farce geworden
en ook de strategie om de acties
terug- te voeren naar de faculteiten acht het nislukt. Het bestuur
wi; de ASVA omvormen tot frfin
duidelijke strijdorganisatie: ,,Na
d'e kritische n^.oet nu een actieve
universiteit worden ontwil-ltrld,
waarvan de -resultaten gebruikt,
kuisnen wcrdrn voor emancipatie
van onderdru'.ite groepan va»
buiten üc universiteit...
Dit ;-;uji in c!«; vorm var. het ondermijnen van het tentamen —
en seJectie5y.vU.Rm door het eisen
van collectieve beoordeling en inhoudelijke ondermijning door het
vragen van compensatie voor
projecten. Op 'leze manier wordt
een permaner'le confrontatie lot
stand gebracht van een getechnocratiücei'de en een actieve universiteit met als beoogd duel het
politiseren v&n nieuwe mensen.

Het bestuur geeft ' bij voorbaat
aan, waarop ook dit beleid zou
kunnen falen: „Het gevaar, dat
een de;-g*lijke 'Organi^alie bedreigt, is versnippering, onderlinge ruzies en soklarume.
Voor het voeren van een gerichte
strategie is het nod'» r!.it men
zijn gezamenlijke doeUt.-"ni'.gen
formuleert,
zijn
activiteiten
voortdurend analyseert en pogingen doet duidelijk te maken wat
men doet en waarom. Op d:t moment lijk* dit het baste te kunnen
aan de h&nd van een sctieve
strategie op alle fronten togen de
technocrtisclia
herstructurering."
Die herstruutuerilig is vorens
het bestuur niet meer tegen to
houden ,,omdat zij wordt droijevoerd met de terminologie vsr,
democratisering van de s'-'j(teit?;i'
oppositie, dia politiek wordt gebruikt om het kapitalistische Bedrijfsleven te dienen."
»
Om te komen tot „een autonorre
offensieve organisatie VST. • a-nU-kapitEüistir.che krachten" t'^clt.
het bestuur voer de AEVA jsoSiirijf
te reorganiseren, dat esn prr studierichting gekozen brl<-ids-ivdi-<i
de hoogste macht binnen de vereniging wordt in welke raad „<S*.
politieke discussie kan woröfn
gevoerd tussen de verschil! r-nd r.
actieve gioepen onder de terice.
Deze discussies kunnen dan uitlopen op beslissingen ten aanzien
van acties op centraal nive vi...Jn
het discussiestuk van .de NSR Is
de suggestie gr.daan. d?t. masEale
actief in de toekomst niet maer
noodzakelijk zullen iijn. Naar onze mening is dit echtnr wel het
geval... Tegen de aantallen, die
van de zijde van de autoriteiten
worden gedaan... omdat er voor
degenen die in de ma^taie actief
betrokken zijn, een politiserende
werking van uitgaat."

