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Bulletin jio. 35_ dd. 18 april 1969

De Waarheid . ASVA achter verzet tegen huurverhoging

De Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) heeft een ver-
klaring uitgegeven, v/aarin 2x3 zegt zich aan te sluiteri bij de
acties in Amsterdam, tegen de huurverhoging van &% en tegen de
huurpolitiek van de regering. Volgens de ASVA drukt deze huur-
verhoging, gevoegd bij de prijs- en preirsieverhcgingen van de laat>
ste tijd, onevenredig av/aar op de laagst betaalden van onae sarnen-
leving. Daarom zal deze studenteuorganisatie in navolging van huur
derscomite's gedurende de gehele maand april een adviesbureau
tegen de huurverhoging openstellen, \vaar iedereen inforraatie kan
krijgen. Bit bureau, gevestigd op het ASVA-kantoor aan ds :.-;ees~
perstraat 51 » sal worden beinand met leden van de juridische ccrarnis
sie van de ASVA.

idem *) Tilburgse studenten ageren tegen _sta_tus-ge_d_oe

Een zestigtal Tilburgse studenten hebben op 2 april j.l. geageerd
tegen het besloten karakter van de opening van een tapijtenten-
toonstelling door de burgemeester van Tilbu'rg, die tevens curator
is van de hcgeschool. In eer. door hen uitgegeven pamilot hekelden
zij het "status-gedoe" rorid deae opening* Tijdenc de opening Kivame
zij ondanks tegenv/erpingen van de burgenjeester en de rector-ma^ni-
i'icu.s de aula binnen, \vaar zi.j de Internationale aanhieveru

Persbericht Groningse werkgroep presenteert "model" voor een eeruisloze re-

Een universitaire werkgroep uit Groningen hseft zich enige trljd
beziggeiiouder. met de vraags hoe in V/est-JjUropa, volgens de Ktra-
tegie van de gev/eldloze actie, de "zo noodzakelijke structuur-
verand.ering" kan worden bereikt. Het rcsultaat ervan zijn een
"model" en een handleiding met een uitvoerige opsomrning van
geweldlcze tactieken die van nut kunnen zijn voor aspirant-oppo-
nenten,
De werkgroep heeft haar resultaten neergelegd in de docurnentatie-
map "Gevi'eldloos gev/eld", die is samengesteld n.a.v. een conferen-
tie, die in de Horst in Driebergen is gehouden en die v/erd geor-
ganiseerd door de Studentenvereniging voor Internationale betrek-
kingeh, de NuSBIC en de NSIi.
De Groningse werkgroep, gevorrnd uit het dispuut " Gev/elaloze '.veer-
baarheid/r.evolutionaire bswegingen" van de disputorenraad Groninger
ziet als eerste fase voor het tot stand komen. van een actie de
analyse van de huidige situatie en een bestudering van de wijze
Y/aarop de situatie verbeterd zou kunnen worden. Voorts pleit zij
voor voorlichting en propaganda en voor infiltratie in de bestaands
structuren.
Als in die eerste fase geen oplossing kan worden bereikt, moet
een eecalatie worden ingevoerd, o.m. door bu.rgerl.ijke ongehoor-
zaamheid, cob'peratie en legale rollenovernarae.
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Op 11, 12 en 13 april ,1.1. v/erd n.a.v. d<
end gehouden in het conferfinr.i p-onrd vsn
o.a. bi.jgewoond door '
v/oord voerden. In de stellingen van

ze docuricntat ie een we
"Kerk en Nereid" in Ze

, die beiden r
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van struc cuurveranderingen in de Kederlandse samenleving, kv/am
het vclgende voor: "Gev/eld op zichzelf is geen middel van de tav
tenparlementaire oppositie. Het structured gev/eld van de staat
t_e_rre_n de buitenparlem.entaire oppositie raoet beantv;oord v/orden rr
vormen van actieve zelfverdediging, die gericht sijn op het neu
liseren van het gev.eld van de staat dat zi.-j gebruikt ter handha
van de rnaatschappeli.jke status-quo," ve.rdedif-de d
volfrende stellingen: "In een inoderne industriele staat is gewel
dadige oppositie zelclen of nooit op^ewassen ter;en het staats;rev;
en kan daaroiti alleen een alarnierende of propagandistische i'unct
hebber.c Het oppositioneel gev;eld moet dus begrijpolijk zijn" en
"Met is aanbevelensvvaardig en eenvoudig voor radicale beweyinge
ervoor te aorgen dat gev/elddadif;iieid, in geval van botsing, het
eerst ko:;;t van de kant van de Dolitie."
Opjru_: 1. De aanwezighaid van verklaart gedeeltelijk zij

afvvezigheid op het NSH-congres in V.'ageningen (zie pag*
2. Inzake kan verv/ezen \vorden naar de bullo

30 en 31 resp, ac 14 en 21 inaart j.l.
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Lei dee Universi- *) Le i d se '! gu er r il 1 a.- pr oep"
t e i t y blad (L L'B)
3-^-1969

Propria Cures
22-3-1969

Volgens een mededeling in dit periodiek kunnen belangstellendc

Demokrater
gedat.3-3-1969
ca.2-4-1969
verschenen.

voor een "guerrilla-groep" die een inven Laricatie gaat maken
van alle guerrilla- en undergroundbewegingen in de v.-ereld, z±c
opgeven bij , cecretaresse buitenland van de Alge
mene Leidse Studentenvergadering (ALSV) voor de SVB.
Opiri . : • kwatn al eerder naar voren als behorend tot

de afdeling J^eiden van het Conite van soiidariteit Eet C

'̂ i.l'zigingen in het ASVA-bestuur

De nieuwe ledenraad van de ASVA, die voor het eerst op 11 rnaar
j.l. bijeen is gev/eest, heeft zi.ln goedkeuring gehecht aan een
wijziging in het bestuur. is thans voorzifcter
de Dost onderv/i.TS vvordt nu door twee personen bezet, n.l.

. Ket is de bedoeling dat het bg-
stuur verder v/ordt uitgeoreid met een secretaris sociaal.
Opjji . '• 1. Tot nu toe was secretaris onderv/ijs e

i secretaris sociaal.
2. trok eerder de aandacht toen hij

begin oktober 1968 deelnam aan de bezetting van het
Kexicaanse consulaat.

) Wijziging en uitbreicing SVB-bestuur

dieUit het landelijk bestuur ?.i -in verdwenen
perssecretaris was en , die sanien met t
verantwoordel i jk was voor de scholing.
Er zijn 8 nieuwe lederi, v/aaronder enige vertegenwoordigers van
l^laatseli ike afdelingen en enige leden van het vorige KSE-be-
stuur.
Opra.: behoort tot de comraunistisch georienteerde

student en vereniging "Per ikies" .



Propria Cures
22-3-1969

- 2 NOV. 2001
Deze rubricering is
beaindigdna -S'g jr.

De Waarheid
11-4-1969

') _Wi jzi&ing_ ASVA-beleid

Aangekoncligd wordt, dat het beleid van de ASVA gewijzigd zal
worden ten aanzien van de problemen en conflicten op het ge-
bied van het onderwijs, v/aarmee haar leden in de verschillen-
de studierichtingen geconfronteerd worden.
"Wij gaan er van uit", aldus de verklaring, "dat de ASVA voor-
namelijk de functie zou rnoeten vervullen van een orgaan dat
faciliteiten verleent, inlichtingen verstrekt en haar hulp
aanbiedt aan mensen die bereid zijn, of bezig zijn aan voor-
noemde problemen en conflicten op welke raanier dan ook iets
te doen. Mensen dus die het recht op medebeslissen door de
studenten in alle universitaire aangelegenheden, op alle raoge-
lijke manieren die daartoe openstaan, aan het realiseren zijn".
Mede daartoe zal een blaadje worden uitgegeven dat iriforraatie
bevat over actuele conflicten en acties, dat zal worden toege-
zonden aan een ieder, die hiervoor interesse toont en aan iede-
reen die betrokken is bij dergeli.jke acties in de 'faculteiten.
Voorts is het de bedoeling over enige tijd een congres te orga-
niseren voor studentenvertegenv/oordigers in de studieraden,
studiecommissies en faculteitscornmissies etc.; op dit congree
zal de vraag aan de orde komen wat concreet gedaan lean worden
om het fundamentele recht op raedebeslissen te verweaenli jken.

) De CPN en de studenten

In een resolutie van het CFN-parti jbestuur over de veranderinge
in de politaeke toestand in Nederland, wordt ook aandacht be-
Bteed aan de studenten. Be resolutie stelt, dat vanv;ege "het
etfteds gerinrer worden van de xeggenschap" . . . = "studenten en
jonge mannen en vrouwen met een wetenschappelijke of hogere
beroepsopleiding11 tot rebellie komen tegen het bestaande systee
tegen sijn vertegenwoordigers zovvel als tegen zijn uitwassen.
Vele cialen nemen zij zelfs het initiatief tot de actie en bli.jk
er een duidelijke wil ora de banden met de arbeirtersbeweging,
waartoe zij in feite behoren, aan te halen".
"De arbeidersbev/eging, en de coramuniotische partij in het bij-
zonder, heeft tot taak het verbond tussen jonge intellectuelen
en arbeiders tot stand te brengen en alle hindernissen die
daarbij bestaan, uit de weg te ruimen. Zij ziet in hen een brojj
van nieuwe energie en geestdrift en zal voor hun belangen even-
zeer moeten opkornen als voor die van andere werkers".
Opm. : 1. Het is interessant dat in dit betoog D'66 een veeg uit

de pan krijgt6 Van deze parti j v.'ordt gezegd dat zij
door haar ageren tegen politieke partijen en haar
kwasiradicalisme, epeculeert op de jonge intellectuele
en kaders in diverse takken van het bedri jfsleveh.
Opmerkelijk is, dat ook een der bprich-
ters van de SVB en daarin ook thans nog een belangri;]-
ke rol spelend, in het recent verleden (novenbc-r lyo'd'}
in een artikel in "Student" een felle aanval op D'66
deed, welke partij hij verweet "de vlag te hebbsn ge-
jat van provo's, van de arbeiders van de Inde jani
(=1966), van de scholieren en studenten die deraonstree
den voor vrijheid van demonstratie en tepen de oorlog
in Vietnam en daarbij door de politic uit elkaar ge-
slageri werden".
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2. Het is mogelijk dat er verband bestaat tussen het mede
ondertekenen door de niet-coranranistische studenten

van een oproep van de GPH tot een. 1 Hex-
viering van "alle linkse krachten, die in de oppositie
staan tegen de rechtse regeringspolitiek" en d.e bedoelde
passage. is altijd een goede vriend en politieke mec
stander van . geweest.

litrechts Comite Pernccrjatijgch Griekenland

Sen in Utrecht gevormd Coraite Democrat isc-h Griekenland heeft cpge
roepen tot een demonstratie "ter ondersteuning van de strijd van
de Griekse deraocraten, die in en buiten hun land vechten tegen d.e
dictatuur van het rnilitaire regiern, dat op 21 april 196? via een
staatsgreep in het zadel kwani". De demonstratie vindt plaats op
zaterd.ag 19 april om 14.00 uur van het Moreelsepark (hoofdgebouv/
MS) naar het verzetsmonuinent op het Domplein. De oproep is geteke
door enige communisten, waaronder , fractievoorzitter
van de SVB in de USFH (Utrechtse Studenten Paculteiten Kaad).
(Jpjiu.: is tevene lid van de Sentrale Beleidskornmissie van

de SVB (landelijk).

NS-R~cqn,p;res op 10, 11 en 12 april 19̂ 9 jui _Vjageningen

Tijdens dit congres vond ook een bijeenkomst plaats van de Haad
van Vijftigt, Daar werd meegedeeld dat het Nol-J-bestuur van plan is
begin raei 19o9 de herstructurering van de naad aan de orde te
stellen.

TijdenE een vergadering van een sectie buitenland werd kritiek
gelevercl op het feit dat de G r i e k e n 1 a nd. •- a c; t io zo versnipperd is
georganii eerds deelde nnar as.Jileiding d.v.-.'.rvau rise
dat dit nu niet adders meer kon, onidat in Utrecht sn Nijmegen al
demonstraties \varen aangevraagd door jongerengroepen in samen-
\verking met Griekse gastarbeiders. Besloten xverd dat d.e KoK bi.j
deze acties sal a.anhaken en zal proberen in De^n^IIaag zoveel inoge-
lijk rnensen op de been te krijgen op 1_Q april a.s. ora 14.00 uur
op het Binnenhof« I'̂ .e.a. zal geschieden in samenwerking met h.et
comraunistische Algerneen Nederlands Jeugdverbond (ANJV), de oocia-
listiGche Jeugd (SJ) en de FJG-FvdA (Federa.tie van Jongerengroepe
van de FvdA). Indian deze demonstratie minister Luns niet mccht
kunnen bev;egan op 5 roei a.s. aan de rninisterconferentie van de
Raad van .iuropa de schorsing van Griekenland uit deze Kaad te
eisen, zal men overgaan tot een telefoonblokkade van 3uitenland.se
Saken,
Ô prn. ; ^ is behalve NSK-bestuurslid voor publiciteits-

zaken, ook lid van het politiek bureau van de SJ; Hii be-
schikt over goede contacten met Grieken in het buitenland.

Bij de plenaire behandeling van het "project-onderv/i.is" kwaa er
een tegenste3_ling tussen aan
het licht. pleitte er voor eventuele voorstellen te baserer.
op een nog dieper gaande studie. ) daarentegen toor.de
zich een voorstander van directe organisatie. Hij betcogde dat
een nog verdere studie de kloof tussen "top" en !!achterban:l verde
zal ver.troten.
_0pjj_._: • is aoals bekend, de nieu\ve ASVA-voorzitter.

\verd eind raaart j.l.,na het AoV'A-bestuur
verlaten te hebben, voorgesteld als bestuurslid van de oVB~
Amsterdam.
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2, Inzake ;: Op het NSR-congres zei hij in kleine

kring, binner. een jaar een revolutionair front/te hebben. Naar
zijn zeggen had hij daarvoor tijder.s dit congres ca 20 rnensen
bereid gevonden.

Onvallend was dat 'het NSR-congres niet werd bijgewoond door

ca 12-^-1969
Artikel van in_SJ-blad

In dit artikel schrijft over het UNSF-congres dat in decern-
ber 1968 in Marseille is gehouden en door hem v/erd bijgewoond.
Daarbij plaatst da schrijver zich noch achter het staiidpunt van
de huidige leider van de UNEF, , noch achter dat
van de gernatigden, noch achter dat van de cornniunisten. Hij is het
evenwel eens met de opvattingen van de zgn. Comites d1 Action (CA.
waarover hij schrijft dat deze "tijdens de opstand van raei en
juni (1968) bij honderden in Frankrijk ontstaan zijn". "V/isselend.
voeren daariii trotskisten, marxisten-leninisten, radicale socia-
list-en etc. do boventoon", aldua "Zij hebben echter gemeen-
schappelijk dat zij de bev/eging log v.'illen rnaken van het groupus-
culaire karakter en uitsluitend v/illen funderen in de studenten-
actie self. Het was inirners in deze actie in mei en juni dat de
dogmatische groupuscul.es irrelevant v/erden en de actie zelf de
basis v/erd voor een discussie waarin de eenheid van de beweging
bereikt Icon worden."
Inzake de relatie tot de arbeiders, aldus . , stelclen de CA's
op het UMPIF-congres, dat het de rol van de studentenbeweging was
O'j; hij te draper: j sar/ien met de meest bev;ucte iriilitanto arbeiders,
g.an de kritiek cp het geheel van reforiiiaticche en sociaal-deao-
cratische voorstelleri die door de verschillende polifcieke organi-
saties en vakbonden \vorden aangedragen.

Opm,1 : Het is een opmerkelijke zaak dat zich achter de CA's
stelt. In Marseille der.onstreerde hij dat door saraen met de
vertegenwoordigers van de CA's het congres voortijdi;; te
verlaten als protest tegen het handhaven van de "lijr."van
< •

2: Dat dit artikel in het SJ-blad verschenen is en niet in dat
van de SVB ( is irnrners nog steeds voorzitter van de
coramissie buitenland) of in dat van de MSI?, hetgeen r;elet
op d.e inhoud neer voor de hand sou liggen, is eveneens op-
merkelijk. hen zou kunnen veronderstelien dat x,ijsi
artikel wegens de tegenkanting die liij ondervindt bij
somraige SVB-bestuurders, niet in deze laatste periodieken
geplaatst kon krijgen. Gelet evenwel op het feit dat .-ibeln
en zijn vrouw enige maanden geleden lid zijn gev/crden van
de SJ, dat er op 16 april j.l. te zijnen huize een SJ-lederv
vergadering afdeling Centrum-.Arnsterda.m Kon plaatsvinden en
gezien zijn standpunt ten aanzien van de r'ranse trotskis-
tische rnarxistisch-leninistische, radicaal-socialistische
CA's, rnoet er rekening nee wcrden gehouden, dat betrokkene
bezig is zich thans in links-socialistische kringen in te
dringen. Naar zijn opdrachtgever kan men slechts gissen.

*) Vrij voor actie.


