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studieweek over

De NSR houdt van 13 tot 20 September in Amsterdam een studie-
week over de nota-Veririga, welke nota een wijziging van de wet
op het Hoger Onderwija inleidt. Tijdens de studieweek, waaraan
alle grondraden uit alle uriiversiteitssteden zullen deelnemen,
zal de strategic voor de komende maanden worden besproken.
Ditgangspunt voor de discussies vorrat onder meer het in Nijmegen
geproduceerde materiaal met kritiek op het parlementarisrae. Ook
zal worden gesproken over "politieke justitie".
Een tfoordvoerder van de NSR heeft deze studieweek "van essentieel
belang" genoernd als basis voor een gecobrdineerd optreden van
alle universiteitssteden.
In Utrecht is tijdens een NSR-vergadering op J>Q augustus j.lo
gesproken over de interimregelingen die de universitaire autori-
teiten, in afwachting van de wetswijziging, voorstellen. Ook al
zijn deze regelingen democratischer dan de vroegere, ze worden
verworpen. Komende zaterdag zal de HSR daarover opnieuw in Utrech
vergaderen. • "

*) NSRTdqcjime_n_ta_tiejsys_t_ee_m

De NSR heeft in de afgelopen v/eken een uitgebreid documentatie-
eysteem opge?,ett hoofdzakelijk ten dienste van het blad "Aksie",
maar ook voor andere doeleinden te gebruiken. Relevant materiaal
uit binnen- en buitenlandse tijdschriften en andere bronnen, in-
forraatie van en over faculteitsgroepen, onderwijsfront, actie-
groepen etc. worden overzichtelijk en daarmee toegtinkelijk ge-
raaakt.
Ppm. 1. Kennelijk in verband hiermee zijn tot nu toe

een der secretarissen-onderwijs en ,
secretaresse-sociaal van het NSR-bestuur, thans belast
met het tijdschrift c.q. de documentatie.

2. "Aksie" is zoals in bulletin no.50 dd. 29-8-1969 gerneld,
het nieuwe, tweewekelijkse NSR-periodiek.

*) Behalve AS_yA___en.__S.RVU,_ a.ccepteren nu ook andere ^rondraden
studerenden ̂ blj het hoger b'e_roejpsgn_qerwi_j_s

Met ingang van dit cursusjaar zal het lidmaatschap van de KSR en
een zevental grondraden ook openstaan voor studerenden bi'j het
hoger beroepsonderwijs. Het besluit van de grondraden en de NSR i<
(zoals eerder gemeld) onderdeel van een algemene poging van de
studenten om het isolement vooral tegenover leeftijdsgenoten uit
andere onderwijsgebieden te doorbreken.
De grondraden die tot openstelling van het lidmaatschap hebben
besloten, zijn - behalve de ASVA en de SRVU - die in Tilburg,
Groningen, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen.
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Hechtere samenv/erking NSR en SVB

Volgens een uitlating van van begin September j.l.s
is men voornemens om in plaats van de bijeenkomsten Sentrale
Beleidskomraissie (SBK) van de SVB raaandelijks een vergadering
in Utrecht te houden van SVB en NSR. Dit zou dan een soort actie
of coordinatievergadering moeten v/orden. (Een en ander houdt
verband met de decentralisatie van de SVB).

Befze11ers^ yan^JVU vjj or be^reid naar proces

Een werkgroep van studenten in de rechten bereidt zich op het
ogenblik in het kader van de Nijmeegse zoraeruniversiteit gron-
dig voor op de verdediging van de ongeveer zestig studenten,
die over een raaand berecht worden voor de een-nachtsbezetting
van de VU in Amsterdam (20juni).

student in de rechten in Nijmegen, zei erover
dat het eigenlxjk geen verdediging vvordt, maar een aanklacht
tegen de rechter, omdat "de studenten zijn recht niet erkennen0
Het is bedrog dat het recht boven de partijen zou staan. Het rec
is een middel in de machtsstrijd dat in handen ie van hen die
de macht hebben. Het behoort tot de systeraen die tegen onze ac-
ties gericht zijn en is due zelf partij in de conflicten."
Aan de hand van fotocopieen van enkele dossiers heeft de v/erk-
groep de Maagdenhuisprocessen geanalyseerd. De resultaten van
de studie komen in een brochure, die niet alleen als leidraad
kan dienen voor raensen die oog in oog met de justitie komen., rnaa
•die "ook iets meet losschudden aan de juridische faculteiten,
onder de toekomstige rechters en officieren van justitie".

1« Oorspronkelijk zou van 15 tot 22 augustus ,j.l. in het
kader van de zorneruniversiteit in Nijmegen, een seminar
\vorden gehouden gewijd aan politieke justitie. Naast
een theoretische beschouwing over de functie van de
rechtspraalc, zouden daar enkele "politieke" processen,
waaronder dat tegen de Maagdenhuis-bezetters, geanaly-
seerd worden. Cm een of andere reden ging het seminar
in die week niet door. Het werd blijkbaar een week uit-
gesteld.

2. .

Swncil Met deze zelfde materie zou zich een ASVA-seminar bezighouden
dat op 3 en k September j.l. in de Ouden.anhuispoort in Amsterdam
zou worden gehouden. Speciaal de VU-bezetters werden daarvoor
uitgenodigd. Tijdens dit seminar zouden de resultaten van de
Nijmeegse zoraeruniversiteit v/orden besproken.
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Blijkens dit interview ie betrokkene tijdens d.e vergadering van
leraren waarop enkele tientallen middelbare soholen tot "staking"
besloten, de scholier bijgevallen toen deze zovrel
door de voorzitter van de vergadering als door geirriteerde le-
raren in de zaal werd terecht gewezea.

is actief in de Landelijke V/erkgroep Kritische Leraren
(opgericht door '. Daarover segt hij in het interview
dat de V/erkgroep in tegenstelling tot de Raad van Leraren, open-
staat voor alle kritische onderwijskrachten: ook voor leraren van
het beroepsonderwijs, voor onderwijzers en kleuteronderwijseresse
Hij vervolgt dan: Dat heeft ook tactische voordelen. V/anueer in
het koraende jaar aan de scholen eoortgelijke toestanden ontstaan
als vie vorig jaar aan de universiteiten beleef'd hebben (en
is er van overtuigd dat dit zal gebeuren), kan het onderwijsfront
niet breed ftenoep; zijn.
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te komen tot- oprichting van de Arnsterdarase Scholieren Belangen
Organisatie (ASBO)e
De organisatie zal tegen een lidnaatschapsprijs van f« 5?" pel'
jaar reducties verlenen op alle raogelijke artikelen. Op de2r;e
v/ijze hoopt de VAAG een groot deel van de 50*000 Amsterdarase
Rcholieren bij de georganiseerde leerlingenoppositie te betrekkea.

, een van de oprichters: '!Het is heel moeilijk scho-
lieren bij acties te betrekken. We hopen op deze raanier de echo-
lieren te binden aan een organisatie,,11
Volgens hem hebben de studentenraden in het verleden hetzelfde
gedaan. Door een uitgebreid reductie-systeera hebben zij veel
leden gekregen en zo een grotere achterban voor him acties ver-
zaraeld.
De organisatie van de ASBO is opgezet naar het voorbeeld van de
Studentenraad van de VU (SRVU). Deze heeft ook de reduction ge~
organiseerd. De administratie blijft evenwel in handen van de
ASBO. De eigenlijke acties zullen geleid worden door de VAAG.
Deze actiegroep bestaat sinds oktober vorig jaar, is een raaand
eerder dan de Scholieren Belangen Organisatie (SBO) opgericht en
heeft de SBO die tegen het eind van het cursusjaar ter ziele ging,
overleefd. De leden van VAAG zullen binnen en vanuit de ASBO nun
acties voortzetten. In samenwerking met de Kritische Leraren en
andere groepen van het onderwijsfront (werkende jongeren, studen-
ten enz.) wil de ASBO ijveren voor een fundamentele onderwijs-
vernieuwing. Daarbij staat de eis van medebeslissingErecht en
maximale ontplooiingsmogelijkheden voor iedere leerling centraal.
De ASBO heeft onderdak gekregen in het pand waar de jeugdsocie-
tei't Famos is gevestigd (Vondelstraat 29)• Organisator
heeft vorig jaar eindexaraen gedaan aan de lagere detailhandelscnoo
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: Voorzover bekend was het de Fames (Federatie van Arnsterdame
middelbare scholicren voor ontspanaing en. sport), die in
oktober vorig jaar de VAAG op.richtte met het doel o.ctie te
gaan voeren tegen o.a. censuur op schoolkranten.

De VAAG gaat op een zeotal Amsterdairise middelbare scholen acties
voorbereiden ter ondersteuning van de lerarenactie op vrijdag
12 septeciVjer a.s. In het Faraos-huis zullen op de avonden v66r en
na de "staking" van de leraren protestbijeenkomsten worden ge-
houden.


