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Ex.no.:(' 

. Stg. GEHEIM 

Het optreden van de�ti tie en het indienen van de nota-Veringa 

"Aks ie" no. 2 ·*) 
dd. ca 21-10-1969

In een niet-gesigneerd artikel in dit tweewekelijks blad van de NSB, 
wordt o.m. gesteld dat het gelet op de reactie van de justitie op 
bezettingen van universiteiten en hogescholen, van groot belang is 
om het optreden van de justitie en de indiening van de nota-Veringa 
met elkaar in verband te brengen. Volgens de schrijver is het niet 
uitgesloten dat in de naaste toekomst als antwoord op verscherpte 
acties, ook de justitie zal escaleren. 

• 

J!ersh":r:i.cb.t 
16-10-1969

"In ieder geval betekent deze verandering in de strategie van de 
overheid - geen discussies me�r op de universiteit, maar ingrijpen 
van boven af, gepaard aan optreden van de justitie - dat de houding 
van zeer vele bezetters, die de confrontatie met de rechter als een 
vervelende bijkomstigheid beschouwden in hun strijd voor een democra
tische universiteit geen juiste basis geeft voor de acties die in de 
kornenda tijd van ons gevraagó. worden: de indiening ve.11 de plannen van 
Veringa en de escalatie van het justitieel optreden hebben direct met 
elkaar te maken, en vragen een antwoord dat op beide gericht is. In 
de acties tegen Veringa moet de gedragslijn tegenover de justiti� van 
te voren worden ingecalculeerd, omdat zowel de overheid als de justi
tie �ot taak hebben de structuur van deze maatschappij tegen linkse 
aanvallen te verdedigen 11, a.ldus het ar·tikel in "Ak.sie" .. 

N§g·"broc� __ ûver doelstell:i2f
2-

en _st1·ateg:i.e inzake .. de .r.ota-lierin._vl. 

�) Nog deze maand, du3 v66r de behandeling van de nota-Verlnga, zal de 
NS� een brochure uitgeven, waarin deze organiaatie haar Joel�tellingen 
en strategie bekend zal maken e 

Dt: .. .E.�11�:�staking van _1• november_�2..!. 
�) Dinsdo.g 4 november 

9 
wanneer de nota--Verin.ga ü1 de Kamer aan de or.de 

komt, staakt de Universiteit van Amsterdam. Instituutsruiwten en 
collegezalen zullen die da3 openstaan voor discussies over o.a. üeze 
nota. 's Middags zal een demonstratieve bijeenkomst worden belegd, 
waarschijnlijk in de aula. 
Tot een en ander is besloten op een vergadering op 21 oktober j.l. 
van het bestuur van de wetenschappelijke staf, waar de ASVA-plannen 
voor een collegestaking werden overgenomen (zie vorig bulletin). De 
AS VA meent te kunnen rekenen op d.e steun van de grote meerderheid van 
de studenten. 
Wil deze collegestaking enig effect hebben, aldus de ASVA, dan moet 
deze dag "niet in bed maar op de barricaden" word.en doorgebracht. 
Volgens het dagelijks stafbestuur bestaat goe<le hoop dat ook een deel 
van de hoogleraren adhaesie met de actie zal betuigen. Ook zijn con
tacten gelegd met andere universiteiten, zowel door de ASVA als door 
de staf, teneinde de actie zoveel mogelijk te co�rdineren en zo mas
saal mogelijk te maken. 
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Deze rubricering is 
beêindlÓd na , o jr. 

Persbericht *) 
23-10-1969

L'.te Nijmegen 

----

De Unie van Studentenl(USN) zal de ASVA steunen. In Delft en 
Leiden wordt er nog over ve�gaderd. De Utrechtse Studenten Facul
tenten (USF) houdt zich afzijdig, omdat in deze periode Utrechtse 
studenten, die enige weken geleden deelnamen aan de bezetting 
van een universiteitsgebouw, voor de politierechter moeten ver
schijnen. 

Een "oppositiegroep" van hoogleraren aan de UvA zal de zgn. 
100 %-regeling, op 30 oktober a.s. in de vergadering van de 
Academische Senaat brengen. 
9pm!.l Sinds 1966 bedraagt het aandeel van de gemeente Amsterdam 

in de begroting van de universiteit, 1t %. Blijkens het 
voorstel inzake de wijzingen van de Wet op het Wetenschap
pelijk Onderwijs is het de bedoeling dat het Rijk voortaan 
ook deze 1i % voor zijn rekening zal nemen. In kringen van 
de universiteit vreest men nu, dat het gemeentelijk karakter 
van de UvA daardoor geweld zal worden aangedaan. 

*) Ombouw van ie AS�! 

• 

Persbericht 
23-10-1969

Artikel van Johan Middendorp, voorzitter van het ASVA-bestuur. 
Volgens Middendorp dienen de studenten zich krachtig te gaan 
organiseren, anders zullen alle actiegro�pen, faculteitsver
enigingen enz. binnen de kortst mogelijke tijd worden fijngemalen 
door een effectief werkend burocratisch apparaat. Om tot het 
opstellen en het uitvoeren van een gemeenschappelijk beleid te
komen is het noodzakelijk dat de ASVA een c0ntrale informati�
uitwisseling ga.at organiseren. Bovendien raoet het beleid vanuit 
do bRsis werden opgesteld en bepaald. Om die roden dient de ASVA, 
volgens Middcndorp, zo snel mogelijk te worden omgebouwd tot 
een effectie'le orga.nieatie, waal'.'binnen een groot a.�n.tal leden kan 
werken aan de hervormingen in de faculteiten op hes�uurs-, onder
wijs- en onderzoekingsterrein. De hoogste prioriteit moet gegeven 
worden aan het oprichten van een ledenorgaan, dat in staat is 
een brug te slaan tussen de verschillende faculteiten en univer
aitaira niveaus. Om die reden l"d,l àe ABVA binnen twee maanden 
fo.cul te:i.tsgewi,� verkiezingen houden voor een gedelegeerdenre.ad� 
In die raad kan dan het beleid op faculteitsniveau worden geco
ordineerd en uitgevoerd. 
Opm.: 1. Het betreft hier blijkbaar een plan tot reactivering van��-

de studenten. 
2. De ver.kiezingen zullen uitsluitend onder ASVA-J.ede:n

plaatsvinden. Wellicht moet een en ander mede gezien
worden als een poging om de OBAS (Organisatie voor
belangenbehartiging der Amsterdamse Studenten), die
3500 leden zou tellen, al bij voorbaat buiten spel te
zetten.

") VU-bezetter� blijven bi,j collectieve bere9htiP..1j

De bezetters van het VU-provisorium hebben mr. J.F. Hartsuiker 
meegedeeld te zullen blijven bij een collectieve berechting. Zij 
beschouwen hun eerder gedaan verzoek daartoe nog steeds als 
"noch ingewilligd, noch gefundeerd geweigerd11

• 



- .

- 2 NOV. 2001
- 3 -Stg. GEHEf �1

Deze rubricerino. is. 
beèindi na 5 O Jr. 

Persbericht ATSO--bestuur gewipt 
23-10-1969 *) 

11SJ-agenda 11 

17-10-1969

• 

Kwetsbaar 
---

Berichten van 

• en 22-10�1969

Bericht van 
22-·10-1969

VAAG--hulletin 
no. 1 ca 
22 ... 10-1969

Een meerderheid in het Tilburgse studentenparlement heeft 
het bestuur van de Algemene Tilburgse Studentenorganisatie 
(ATSO) naar huis gestuurd. Op korte termijn zal een nieuw bestuur 
worden benoemd, dat meer representatief is voor de Tilburgse 
studen t��nwereld. 
OE�....!.: Voor de voorgeschiedenis, zie bulletin no. 56.dd. 10-10-1969,

pag. 3. 

Voorbereiding anti-N . .ll.VO-congres in november a.s. 

In het recent verschenen nummer van deze SJ-uitgave is een 
sprekerslijst gepubliceerd voor dit congres. Daarop staan o.a. 
de volgende personen: 
algemene inleiding: Lucas Reynders, Maarten Abeln i Gerard Koolstra 
en Louis Cr·ijns; 
inzake Zuid-Afrika: A. ter Stege, Fons Geerlings en Sietze Bosgra; 
inzake Griekenland: J.S. Vitsas en Paul C. Malder� 
Voorts wordt medegedeeld dat voor dit groots opgezette congres 
een administratief verzorgend apparaat van ca 50 man nodig zal 
zijn. De SJ-leden worden opgeroepen zich hiervoor ter beschikking 
te stellen. 
_Opm.: Inzake de inleiders: Lucas Reynders is reeds genoemd in 

bulletin no. 55 dd. 3-'10-1969, pag. 2/3. 
Maarten Abeln is de man achter de �chermen inzake deze 
anti-NAVO-campagne; 
Gerard 'Koolstra, studeert aan dë vU en is actief in de NSR

NAVO-werkgroep; 
Van Louis C�jjns is alleen bekend dat hij deelnam aan d� 
bezetting v,si.n het Haar,éi.enhuis; 
Van Fons Geerlings is uit kwetsbare bron bekend dat hij in 
juni 1969 deel uitmaakte vä.:'1-;en Nederlandse delegatie naar 
de communistische Internationale Unie van Studenten (IUS) 
in Tsjechoslowakije om te spreken over het komende NAVO
congres. 

Voorts is uit kwestbare bron vernomen dat 5 à 600 leden van de 
Franse nationale studentenunie (UNEF) van plan zouden zijn deel 
te nemen aan het anti-NAVO-congres. 
9.E.m.: Dit hoeft voorshands niet voor waar te worden aangenomen. 

Tijdens de op 26 oktober a.s. te houden bijeenkomst ter voorbe
reiding van het NAVO-congres zal, volgens een bericht uit kwets
È.� hro�, een bepaald actie-stramien besproken worden, terwijl 
voorts de geplande acties over de verschillende deelnemende orga
nisaties, verdeeld zullen worden. Het betreft hior een bijeen
komèt van alle NAVO-basiswerkgroepen, die in een 35-tal plaatsen 
of streken in ons land bestaan. De bijeenkomst vindt plaats in 
het NSR-kantoor in Leiden. 

Activiteit van de scholierenactiegroepen van Amsterdam 

Verschenen is het bulletin noo 1 van VAAG, dat een discussie
krant wil zijn en co�rdinatie wil brengen in de informatie van 
en voor iedere Amsterdammer $ die ook maar iets met het onderwerp 
te maken heeft. 
Aan deze uitgave werd o.a. medegewerkt door Anton Oskamp (Kri
tische Leraren Organisatie), Jan Mulder (secretaris onderwijs
front van de NSR), Ireen van Di tshuysen ( n1edewerker NSR-bestuur 
inzake het onderwijsfront) en Lenneke Ruhaak 1 secretaresse hoger 
beroepsonderwijs in het ASVA-bestuur. 
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beéindiod na ..S D Jr. 
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Stg. GEHE1Ki1 
Herinnerd wordt aan een bericht in bulletin no; 51 dd. 
5-9-1969 dat vanuit de scholierenactiegroep VAAG begin
september j.l. het initiatief genomen werd tot oprichting
van de ASBO (Amsterdamse Scholieren Belangenorganisatie).

*) Vrij voor actie 




