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"Aksie"
ca 1-12-1969

NSR"b;rochure-verkopg naar Utrecht

Persbericht
li~12~1969

Vanaf 19 november 1969 is het verspreidingsapparaat van de NSH van
Leiden naar Utrecht overgebracht . Dezo verhuising is een ouderdsel
van een algehele reorganisatie van de landelijke verspreidi ig van
brochures, mappon, periodieken e.d,
Voorts wordt medegedeeld dat door een betere sakeiijke opset (ea.'i full-
time kracht, eigen administrate) , de •jne.rkt die er voor clez,e publica*-
ties is, meer systematise}! toegankelijk geiaaakt kan v/ordeiio

*) liSoBIC-numnier van "Trouw" over Zuid£'Li;ik Afr ika

In samenv/erking met de NSSB1C is bi j "rroqw" ee:o e.xt'.ra nuji imei verse-he-
nen dat geheel gewijd. is aan Kuideli jk Afrika. DC? artikelen in dit nuni-
mer afgedrukt, zijn al eerder in dit dagblad vcrscherien , not uiti:ondc-
ring van een bijdrage van dr oietse Bo.sgra, lid van her, Angola-comite,
Bovendien zet de NLV3BIC in het nummei' uiteen dat sctiegroepsn, aoals
anti-NAVO-groepen en de Zuidel i jk Afrika-actie t in Hederlar-d fun,-;orori
ills bevri jdingsbev/egingen in - v/at genoei?d wordt ••• het .v'oitcrae ondfi1-
drukkingBsysteem.
De exti-a-editie van "Trouw" is verschenen in een cplage van 6oeOOO
exeirjplaren. De N:il3Bl'C en de NSR d.ragen zorg voor de dintr i l jx i t ie or iufcr
de stu.denten in Nederland , Do NiiSBIC, die he fc initis.tief n a f f l j h ee f t ao
krant laten vercchijnen raet 3iet 005 op ds komsnde k i ^e rdcba t t , i;u over
bui tenlandse zaken ,: die v'olyende week ge-hcudea v-'&rder.*

Xtj befcend ws'rd de l-J^oBIC in 19&6 opp.ericht op iv j i t iAt ie f van
HSI<, to en nog niet in handcii van S VB 'e r a * fiesti;u:-fl<r. re van fie
DIG wnren betrokken bij bet a7it.x~N.AVO~c enures van n.ovcnbor j.l

icricht van
-12-1969

Tijdens dit congrea, v/aaraan v/erd deelgenoraen door ongeveer 100 acti-
visten van alle medische i'aculteiten h.t.l., 7,'prd 0,-m. bcsloten do nio-
gelijkheid te bestucleren voor een landoli jjke actie die direct gericht
is op patienten; nl* het verstrekken van .inforniatie over bijv, spscia
listentarieven, de rol van de farnia.ceuti.sche Industrie en het klaaaen
systeein in ziekenhui?.en. Orastreeks jauyari 1970 komt or weer een con-
gres ; daar zal eventueel besloten v/ordon over te gaan tot ecu lands-
1 i j ke v;ac n tlcame rac tie.

Amn e sj: ie -- c OK it e v oo_r ̂  b e z ejb_t .e r s Ĵ  in oprichtiji^

Vei^nomen \vsrd dat studenten van de VU beaig 21 jn een annestic-comitS
op te richtcn . Daariu souden 3 studenten, 5 hoogleraren , 5 leden van
de wetenschappelijke staf en 3 lerlen van bet personnel zitting noetea

. nercen,
£LtJ. Herinnerd wordt aan het gestelde in bulletin no, 6l d»d. 1̂ ~ 11~

page 2 inzake amnestic,

deu
_ . rnet do ĵ l̂ /L'

Kortgelecitm bezoc5:t een delegatie van het actiecotrite van bedoeiide vak-
school de Stud.erjten.raad. van de VU (cJliVU). In verbaml met eon RCtie aan
deze school word gesproken over de taogeli jkheid ore leraren is veryangou
door stucleviten, tens-inde het ondersija door te la ten gaan, Bekend werd
voorts dat bedoeld actiecoiriite in relatie staat tot V--IAG.
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OpjiK_1_. Wat het lesgeven betreft door studenteri, wordt herinnerd aaa
de situatie aan de katholieke Pedagogische Academic (=kv/eek-
school) in Beverv/ijk, waaraan volgens outvangen gegeveris tferd
deelgenomen door de bekende -. en door .

d.e huidige voorzitter van de SJ.
2t v^Afci is een Amsterdamse scliolierenactiegroep, die .een eigen

bulletin uitgeeft.

De SaVU en "Pharetra"

De SRVU heeft op abrupte v/ijze een eind geraaakt .aan de onafhankelijk-
heid van het studentenblad "Pharetra", dat zij uitgeeft en onder haar
3600 leden verspreidt. Do studentenraad wil van het blad een ffieer pro-
fessionele krant maken. Geen theoretisch kaderblad voor de studenten-
vakbeweging, maar een actueel gericht studentenblad dat veel infcrinat:
geeft in de sfeer van de buitenparlernentaire oppositie. Alhoswel de
SI?VU reeds met de redactie van "j7haretra"overeensteraraing had bereikt
over een koersv/i jziging, sou deze redactie nog een nuinnisr volgens het
"oude recept" vervaardigen.- Daarop heeft everiv/el de SHVII niet meer ge-
wacht; aij komt nu al met een numraer nieuwe stijl uit. Cm een cpnflici
over de auteursrechven te vermijden, heeft het bestuur van de bHVU de
kop volledig sv/art laten rnaken. In ?iet eerste nummer korncn artikalen
voor over anti-a/atoritaire creches, opratandige kunotenaarG, wapeni'a-
brieken en v;etenschappelijke arbeiders.
Oj3m« Het is niet duidelijJ: of er verband bestaat tussen dose kvierswij-

aiging en een mededeling op een pamflet onder VU-studenten ver-
spreid t./:«v. de collegestakinrj op k novernber j.l. Paardn v/erd :il
aedegC'dce] d dat nagenoeg alle ^RVU-kopij vocr "Ad Vo.lvas'1, het
weekblad van de Civitas Acadernica der vU, geweigerd vac.

De .Delftse tit.udentenraad (PoK) heeft onlangs besloten om voortaan geen
contributies meer af te dragen aan de NSli. De Delftse studenten aijn
voorts van meniug dat de N£>P beter kcin worden opgeheven en vervanp:en
door een landelijk coordinatie-s^steern. Dat zou betekenen dat d.e diver
grondraden zelf kunnen boslissen of zij aan bepaalde landelijke &.ctivj.
teiten zullen deelnemen of niet. De vergadering van de D3R besloot \ve-l
een lening van / 1000,-- te verstrekken aan een docuinentatiecentrurn d&
de N3K v/il opzetten.
£p_m. j_. De D.3.R besloot reeds in april 1969 de contributie aan de i';SR

stop te zetten, vanwege de onduidelijke situatie van de verte-
genwoordiging op landelijk niveau en het slechte financiele be
leid van het NSR-bestuur. Dat besluit is nu blijkbaar defini-
tief geworden.

2. Wat het NS3-docurnentatie-systeera betreft: z-ie bulletin no.p1
d.d. 5-9-1969 pag.1.

Studentenconvent in Leiden opgericht

Acta et Agenda
27-11-1969

*)In een 'op 20 november j.l. in Leiden gehouden universitaire vergaderin.
belegd door de Algeraene Leidse Studentenversniging (ALSV), die door on
geveer 100 belangstellenden v;erd bi.'jgewoond, is besloten tot oprichtin.
van een studentenconvent , waarvaa een aantal gekozen leden het stuclen-
tenstandpunt t.a.v. een nieuwe structuur sal vertegenwoordigen.

, die het voorstel ter tafel bracht, zei in een toelicbtxng
dat de ALSV eigenlijk alleen haar betalende leden vertegenwoordigt . Ui-
gaande van de minimum-els van "pariteit der geledingen", dient echter
de gehele yeleding vertegenwoordigd te zijn. Voorts zou de AL3V gevaar
lopen bij het ko/aende structuuroverleg te worden ingekapseld, v.'aardoor
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sitsblad deelcVe-€fv-&r-^«-z>--Ve'j?gader-irig nog rase dat

Persbericht
9-12-69

1 'sbericht
6-12-1969

al.LGJi>? die kafi' de Leidse universiteit als student zijn ingeschreven,
automatisch lid zijn van dit convent, dat geeii bestuur of secretariaai
heeft, noch schriftelijk, noch telefonisch is t-e bereiken.* Het convent
verkiest uit zijn leden een aantal personen, dat zich nainens hen gaat
bezighouden met herstructureringszaken. Hefc studexitenconvent komt
oea« bijeen, indien minstens 10 conventslederi sulks willen»

Studenten.aan Tilbyrgseleergangen stellen ultimatum

De studenten van de Tilburgae Katholieke leergangen hebben minister
Veringa ea etaatssecretaris Grosheide een ultimatum gesteld, waaria
zij eisen dat op korte termijn een eind wordt geisaakt aan de diseri-
minatie ten aanzieii van hen, die op een van. de aeht erken.de opleidings
instituten studeren voor een raiddelbare acte. Indien voor 5 januari
geen antwoord is ontrangen, overwegen de studenten - vooraover sij
eers dagopleiding volgen - een collcgcsstaking van een vreek* Ook een
examenboycot is niet uitgesloten.

Bpnd van S-»^~er_s tegea^vooroord_elea

Voor hen die oia psychische redenen voor milit-aire dienst zijn afgs-
keurd, is op 6 d&ceraber j.l» in het Afchenoura-nieuwscentrum in Amster-
dam, de bond S~5 opgerichto Volgens 'I n} Sari
der- oprichtsre van de bond, probeert men jongeas met een sterke niaat-
schappij-kritische inslag uit het leger te weren door hun. de aandu
S~5 "te geven. Later kunnen ?.ij daardoor raoeilijklieden ondervindea.,
bijvoorb'eeld bij sollicitaties.

Persborichten *)
2k t 25 en
26-11-1969

ich ting JBon_q van _..̂

Op 25 noveiBbex* j.lo liobb^n ea JO v;eTteuscb.apsr'5eaae3i uifc A;--iefcei'd&2 OH
orageving de Bond van V/etenschappelijke Arbeidoro opgericJit, In. oen
manifest is een actieprogramtaa vastgelegd van 13 punt&nv v.-aarvan. de
volgende de belangrijkste zijn:
- het vaststellen en analyseren van de relevantie van de versehiriend'

wetenschappen voor de uitbreiding en verstevigirig :van de neo-kapita-
listioche maatschappij en het ontwerpen van actie om claarin in fce
grijpen;

- het oprichten van werkgroepen ter beetudering van het- \vetenschaps-
beleid van de bedrijven, dat evenals het wetenschapsbeleid van de
overheid er op gericht is de wetenachappen te laten opgaan in de
econoniische dcelstellingen van het neo-kapitalisrne;

- het entarneren van acties op bepaalde bedrijvon oia de vietenscbappe-
lijke arbeidere, die daar werkzaam zijn inzicht te geven in de poli-
tieke consequenti&s van him onderzoekingen ea hea erva.n te over™
tuigen voorlopig zelf het heft in handen te nemen.

Een van de laatste punten van het manifest is "het steunen van alle
politieke strijd, die het kapitalisme aantaet"*
De bond is van plan op 1? en 18 januari a.s. in Aiasterdara haar eersts
•congres te houden*.
Hot voorlopig bestuur bestaat uit E

Eet secretariaat
berust bij
Opjuĵ  1e Op

verleden
> na vvaren de bestuursledea in het ~ecente

n of raeer actief in de radicale stxidenteabevTegis.g
Is oud-ASVA-vooraitter, terwijl . 196

landelijk secretaris van de SVB was (z;ie ook bulletin no, 55
dd. 3-10-1969).



2 6 OKI. 2001
Daze rubricering is

Opm • 2 i Tijdens een in Augustus in Tilburg gehouden serainarium is
reeds voorgesteld dat naar vorraen zou warden gezochts v/aaria
het student enprotest ook na de beeindigirur van de studis,
zou kunnea worden gecontinueerd. Ook bleek in
april 1969 dergelijke ideeen te hebbens toen hij rneedeelde
bezig te zijn oud-SVB-leden te bszoeken die al een plaats
in de maatschappij hadden veroverd, van. waaruit zij invloed
konden uitoefenen,

"Aksie" no. 5 *) Wint eruniv; ersit e it jr-e e ds be go nnen
ca 10-12-69

Iclen?

De ASVA deeit mee dat de "winter-universiteit" (zie bulletin no* 63
dd* 5-"'2-1969) gehouden wordt van 10 tot 23 december 1969 en van k
tot 10 januari 1970 in het Sociologisch Serainari\im te Amsterdam*
Om het mogelijk te raaken dat vanaf januari alle raogslijkheden voor
oppositionole acties worden uitgebuitt zo v/ordt gezegd, zal in de
winteruniversitcsit bekeken worden wat er de afgelopen tijd is gedaan
en wat er begin 1970 gadaan most worden. Ook zal geprobeerd worden te
komen tot de vorrning van hochte on. etabiele basisgi-oepen (in ox buite]
de faculteiten) teneinde het voortgaan van de oppositie voor lange
tijd te veraekeren. Voorts, zo wordt gestelds is het wellicht mogelijl
om gezamenlijk een beleid uit te stippelen. In ieder geval kunnen
acties van velerlei groepen en groepjes doorgenomen worden oil ter dis^
cussie v/orden gestelde "Juist door het ontstaan van een oppositie
buiten de universiteit is het mogelijk om ook met scholieren, student?
vain het Roger Berospsonderwijs (HBO), kunsteuaars enzs een beleid
voor t$ bereiden".

BlijkS'Se een nededeling van do redactie 3aat- d« .5do s.f levering vasss, di-i
blad cluidelijker dan voorheen aion, wat "Aksie" langzaraerhaad begiat
te worden: eeu vraagbaak van en voor aktivisteK. Terwijl het voor ds
studenten eon b@etj@ de stille tijd is, aldus de raededeling, komt het
protest van de sociale en pedagogische academies steeds krachtigor
op gang. Beverwijk en. Eindhoven hebbon het starteein gegeven* Da gehel
sector van het hoger beroepsonderwija in Neclerland gaat donkere dagea
tegeraoet. Terwijl 11 van de 15 academies zich op de een of andere
raanier roeren, is' een groep activist-en op verzoek van "Aksie" beaig
informatics te verzamelen voor dit verzet, aldus de redactie«

*) Vi"ij voor actie


