
No. 9̂ 3.906

Dit bulletin bestaat uit i» blz.

Bulletin no. 51 dd. 5-9-1969c ===a5:n====i: =======!:&= S==esS

Persbericht

7 * *

NSR-studieweek over nota- Ver inga >
.

De NSR houdt van 13 tot 20 september in Amsterdam een studie-
week over de nota-Veringa, welke nota een wijziging van de wet
op het Hoger Onderwijs inleidt. Tijdens de studieweek, waaraan
alle grondraden uit alle universiteitssteden zullen deelnemen,
zal de strategie voor de komende maanden worden besproken.
Uitgangspunt voor de discussies vormt onder meer het in Nijmegen
reproduceerde materiaal met kritiek op het parlementarisme.



Bericht van
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Hechtere samenwerking NSR en SVB

Persbericht
29-8-1969

Volgens een uitlating van Ton Regtien "van begin september j.l. t
is men voornemens om in plaats van de bijeenkomsten Sentrale
Beleidskommissie (SBK) van de SVB maandelijks een vergadering
in utrecht te houden van SVB en NSR. Dit zou dan een soort actie-
of coördinatievergadering moeten worden, (Een en ander houdt
verband met de decentralisatie van de SVB).

Bezetters van VU voorbereid naar proces '

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

, student in de rechten in Nijmegen, zei erover
dat het eigenlijk geen verdediging wordt, maar een aanklacht
tégen de rechter, omdat "de studenten zijn recht niet erkennen.
Bet is bedrog dat het recht boven de partijen zou staan* Het rechl
is een middel in de machtsstrijd dat in handen is van hen die
de macht hebben. Het behoort tot de systemen die tegen onze ac-
ties gericht zijn en is dus zelf partij in de conflicten."
Aan de hand van fotocopieen van enkele dossiers heeft de werk-
groep de Maagdenhuisproceseen geanalyseerd. De resultaten van
de studie komen in een brochure, die niet alleen als leidraad
kan dienen voor mensen die oog in oog met de justitie komen, naar
die "ook iets moet losschudden aan de Juridische faculteiten,
onder de toekomstige rechters en officieren van justitie"»
Opa. 1, Oorspronkelijk zou van 15 tot 22 augustus j.l. in het

kader van de zomeruniversiteit in Nijmegen, een seminar
worden gehouden gewijd aan politieke justitie. Naast
een theoretische beschouwing over de functie van de
rechtspraak, zouden daar enkele "politieke" processen,
waaronder dat tegen de Haagdenhuis-bezetters, geanaly-
seerd worden. Om een of andere reden ging het seminar
in die week niet door. Het werd blijkbaar een week uit-
gesteld*
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Met deze zelfde materie zou zich een ASVA-seminar bezighouden
dat op 3 en k september j.l* in de Oudemanhuispoort in Amsterdam
zou worden gehouden* Speciaal de VU-bezetters werden daarvoor
uitgenodigd* Tijdens dit seminar zouden de resultaten van de
Nijmeegse zomeruniversiteit worden besproken*
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Interview met de "kritische" leraar

Blijkens dit interview is betrokkene tijdens de vergadering van
leraren waarop enkele tientallen middelbare scholen tot "staking"
besloten, de scholier bijgevallen toen deze zowel
door de voorzitter van de vergadering als door geïrriteerde le-
raren in de zaal werd terecht, gewezen.

is actief in de Landelijke Werkgroep Kritische Leraren
(opgericht door ). Daarover zegt hij in het interview,
dat de Werkgroep in tegenstelling tot de Baad van Leraren, open-
staat voor alle kritische onderwijskrachten: ook voor leraren van
het beroepsonderwijs, voor onderwijzers en kleuteronderwijzeressen.
Hij vervolgt dan: Dat heeft ook tactische voordelen. Wanneer in
het komende jaar aan de scholen soortgelijke toestanden ontstaan
als we vorig jaar aan de universiteiten beleefd hebben (en
ie er van overtuigd dat dit zal gebeuren), kan het onderwijsfront
niet breed genoeg zijn.
Opa. 1:

Persbericht
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2: bezocht op 23 februari 1969 het 2e SBO-congres.
In een artikel in "Student" van 12 maart j.l* noemde hij
.zich zelf de contactpersoon op het Nieuwe Lyceum in Hil-
versum, waaraan hij toen verbonden was*

Oprichting ASBO

Vanuit de scholierenactiegroep VAAG is het initiatief genomen om
te komen tot oprichting van de Amsterdamse Scholieren Belangen
Organisatie (ASBO).
De organisatie zal tegen een lidmaatschapsprijs van f. 5,- per
jaar reducties verlenen op alle mogelijke artikelen. Op deze
wijze hoopt de VAAG een groot deel van de 50.000 Amsterdamse
scholieren bij de georganiseerde leerlingenoppositie te betrekken*

, len van de oprichters: "Het is heel moeilijk scho-
lieren bij acties te betrekken. We hopen op deze manier de scho-
lieren te binden aan een organisatie."
Volgens hem hebben de studentenraden in het verleden hetzelfde
gedaan* Door een uitgebreid reductie-systeem hebben zij veel
leden gekregen en zo een grotere achterban voor hun acties ver-
zameld*
De organisatie van de ASBO is opgezet naar het voorbeeld van de
Studentenraad van de VU (SRVU). Deze heeft ook de reducties ge-
organiseerd. De administratie blijft evenwel in handen van de
ASBO. De eigenlijke acties zullen geleid worden door de VAAQ.
Deze actiegroep bestaat sinds oktober vorig jaar, is een maand
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 VAAQ zullen binnen en vanuit de ASBO hun
acties voortzetten. In samenwerking met de Kritische Leraren en
andere groepen van het onderwijefront (werkende jongeren, studen-
ten enz.) wil de ASBO ijveren voor een fundamentele onderwijs-
vernieuwing. Daarbij staat de eis van medebeslissingsrecht en
maximale ontplooiingsmogelijkheden voor iedere leerling centraal.
De ASBO heeft onderdak gekregen in het pand waar de jeugdsocie-
teit Famos is gevestigd (Vondelstraat 29). Organisator
heeft vorig jaar eindexamen gedaan aan de lagere detailhandelschoo]
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QPBU.» Voorzover bekend was het de Fanos (Federatie van Amsterdamse
middelbare scholieren voor ontspanning en sport), die in
oktober vorig jaar de VAAG oprichtte met het doel actie te
gaan voeren tegen o.a* oensuur op schoolkranten»

De Waarheid De VAAQ gaat op een zestal Amsterdamse middelbare scholen acties
5-9-1969 voorbereiden ter ondersteuning van de lerarenactie op vrijdag

12 september a.s. In het Famos-huis zullen op de avonden v66r en
na de "staking" van de leraren protestbijeenkomsten worden ge-
houden.

Berichten Het anti-NAVQ-seminar in Nederland
augustus 1969

Begin juni 1968 bracht een Nederlandse delegatie een bezoek aan
de internationale communistische studentenorganisatie,, de IUS in
Praag, te weten ' , en •

" Dit in verband met het in Nederland te organiseren anti-NAVO-
seminar.
Oorspronkelijk zou dit seminar reeds in april j*l. in België ge-
organiseerd worden, maar door verzet van de Vlaamse studenten-
organisatie, de VVS, ging dat toen niet door. Daarop werd door
de IUS, die medeorganisator van het seminar zou zijn, gepoogd
dit in Nederland doorgang te laten vinden.
Bij het bedoelde bezoek van de Nederlandse delegatie waren ver-
tegenwoordigers van de IUS van mening dat het in Nederland te or-
ganiseren seminar hetzelfde programma moest hebben als eerder voor
het Belgische was vastgesteld. Het bleek evenwel dat de Nederlan-
ders een nieuw programma hadden opgesteld en voorts dat zij niet
alleen een manifestatie voor studenten, maar ook voor andere
groepen jongeren voorstonden. Deze voorstellen werden door de IUS
geaccepteerd. Toen evenwel om een subsidie van S 7.500
vroeg, zegden de communisten slechts $ 1*500 toe. Daarop bracht

te berde, dat indien de IUS niet voldoende financiële
hulp toezegde, hijzelf een seminar zou organiseren, met eigen

_ middelen, maar ook met een eigen programma.
Voorts werd bekend dat een delegatie van de Franstalige studenten-
organisatie in België, de MUBEF, de IUS in de loop van juli j.l.
BOU bezoeken om te spreken over de mogelijkheid om het bedoelde
anti-NAVO-seminar toch in België te doen organiseren, maar nu
door de MUBEF.
Opm. 1: De situatie rond het organiseren van dit seminar wordt

er niet duidelijker op, gelet ook op de aankondiging in
de NSR-inschrijvingskrant van september 1969, dat er op
21 en 22 november a.s. in het RAI-congrescentrum in
Amsterdam een NAVO-congres wordt gehouden.

In verband met deze anti-NAVO-campagne is nog^en,uitlating van
Ton Regtien vermeldenswaard dat de NAVO-torpcĥ Ĉuit&iVe NSR)
thans ter perse is.


