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De N3R en het voorontwerp universitaire hervormingen

De voorstellen van minister Vcringa betreffende de hervorming van het
bestuur van de universiteiten zullen ven de kant van de studenten niet
beantwoord worden door acties tegen die voorstellen op zich. Het
NSR-bestuur en vertegenwoordigers van de grotidrader. hebben besloten
congressen te organiseren» waar een gedragslijn sal worden vastgesteld
gericht op het zelf ontwikkelen en in de praktijk brengen van alterna-
tieven»
Eerder is afgesproken, dat geen enkele grondfaad medewerking zal verle-
nen aan het tot standkomen van de raden, zoals die door de minister
worden voorgesteld» Medewerking sou volgens de NSR nutteloos zijn en
bovendien schadelijk, aangezien daardoor de aandacht wordt afgeleid van
de werkelijkheid: t .w. het feit, dat beslissingsmacht volledig buiteu
het bereik van de raden blijft, hoe die raden ook worden samengesteld*
Binnen een week zal een brochure worden uitgegeven, waarin een nadara
bewijsvoari&g is neergelegd omtrent de samenhang tussen de voorstellen
van minietor Veringa en de achterliggende en daarin verscholen ontwik-
kelingen en belangen»
Ojan̂  Bij het afsluiten van dit bulletin was bedoelde brochure nog niet

ontvangen*

De ATSO en de voorstellen van minister Veringa

In een perscommuniqué van de Algemene Tilburgse Studentenorganisatie
(ATSO) wordt over het voorontwerp van wet gezegd dat het een corrupte
poging is om van de universiteiten en hogescholen een door de staat ge-
financierde onderafdeling van het bedrijfsleven te maken. Da ATSO vindt
het volstrekt nutteloos ook maar te overwegen cm in de raden Kitting te
nemen* De strijd van de etudentenoppositie kan beter gericht worden
tegen de raden, aldus het communiqué*

De KSR ea de verschenen nota Posthumus

Volgens de NSR ie het rapport dat prof, Posthuicus heeft uitgabracht
een "bliksemafleider"* Het is een hooggestemd, bi'dllant, maar abstract
betoog en de harde kern van de gedane voorstellen wordt daardoor ietwat
verdoezeld* "De zoveelste valkuil voor de studenten", aldus de NSR,
De kern van do oorspronkelijke nota Posthumus is gehandhaafd. D«t bste-
kenti verkorting van de studieduur, scheiding vaa beroepsopleiding en
wetenschappelijke opleiding en de verscherping van de selectie,
Ondanks de ontkenning van cteze beschuldiging door prof. Posthumus, blijf
de NSR van mening dat de nota van de regeringscommissaris, "een paarden-
middel is ter manipulatie van de steeds grot era aantallen studenten"*
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ASVA-conreres op 6 en 7 maart a.s»

Folia Civi- De ASVA organiseert op 6 en 7 naart a.e* een congres, waarop een
tatis nieuwe beleidslijn voor de ASVA zal worden uitgestippeld. Aan de
1̂ -2-1970 hand daarvan zal een model worden opgesteld voor de verkiezingen,
(Weekblad van de die moeten leiden tot de instelling van een beleidsraad van de
Civitatis Acade- ASVA in plaats van de ASVA-ledenraad, die al geruime tijd niet
mica-UvA) meer functioneert. Het centrale punt in het beleid van de ASVA

zal moeten zijn: "de strategie tegen de technocratische herstruc-
tureringvan het wetenschappelijk onderwijs", waarmee het ASVA-
bestuur vooral doelt op het wetsvoorstel voor de 100/a-regeling en
de tweede nota Posthumus. Het wetsontwerp voor de lOOJj-regeling kan
volgens de ASVA worden gezien als een poging de ontwikkeling die
POSTHUMUS beschrijft geruisloos, via administratieve maatregelen,
die ogenschijnlijk de werksituatie niet direct treffen, te voltrek-
ken. Volgens de ASVA zal de studentenbeweging zich meer moeten
gaan richten op problemen en groepen buiten de universiteit, naar-
mate de marges binnen de universiteit die voor acties uitgebuit
kunnen worden, door de technocratische herstructurering kleiner wor-
den. Zo zouden er met name twee vormen van oppositie ontstaan:
f ac uite i tsgroepen die een beleid voeren tegen de raden van VEBIHQA
vanuit de redenering dat deze democratisering van bovenaf een ver-
hulling is van wat er in werkelijkheid gebeurt, en basisgroepen die
concrete projecten beginnen ten behoeve van niet-bevoorrechte groepen
buiten de universiteit.
Aan deze situatie zal de organisatiestructuur van de ASVA aangepast
worden.

februari 1970 ASyA-uitpave "De Vliegende Tering"

Sinds kort geeft de ASVA het veertiendaagse blad uit "De Vliegende
Tering", informatiebulletin voor de Amsterdamse buitenparlementaire
oppositie. In februari is het derde nummer verschenen.

Bericht van
16-2-1970
Ad Valvas
13-2-1970

Persbericht
21-2-1970

Situatie in de SRVU

Volgens de Studentenraad aan de VU (SRVU) hebben grondraadsverkie-
zingen op dit moment geen zin meer, aangezien er geen "studenten-
partijen" zoals de NSA, SVB en PSO meer bestaan. Om studenten die
in de gang van zaken geïnteresseerd zijn toch te laten meespreken,
is de volgende procedure vastgesteld. Van 5 t/m 26 februari zal
er een zgn. faculteitentoer plaatsvinden, d.vr.z. dat aan alle fa-
culteiten vergaderingen zullen worden gehouden, waarin de studenten
hun ideeën en wensen naar voren kunnen brengen. Op 5i 9 en 11 maart
a.s. zullen er vervolgens drie vergaderingen voor de gehele VU wor-
den gehouden, waarop het beleid van de SPVU voor het komende jaar
zal worden bepaald.

Studentenraad Wapeningen tegen benoeming rector-mairnificua

Het bestuur van de Wageningse Studentenraad (\Vastra) heeft aan de
Koningin verzocht de benoeming van prof. dr. J.M. POLAK tot rector-
magnificus van de Landbouwhogeschool niet te bekrachtigen. Deze
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Intern SJ-bul-
letin "De Rooie
Hond11 febr. 1970

hoogleraar zou bij een deel van de hogeschoolgemeenschap geen
vertrouwen genieten o.m. wegens een door hem ingediend plan voor
een voorlopige hogeschoolraad.

Activiteiten Onderwijsfront x

Volgens een mededeling van _ , secretaresse scholieren
en studenten in het SJ-hoofdbestuur, zou in februari een groep SJ'ers
samen met Onderwijsfronters en leden van de Vaag (actiegroep van
middelbare scholieren in Amsterdam) beginnen aan een brochure, waarin
de onderwijsacties van de laatste maanden geanalyseerd worden*
"Hopelijk kan er aan de hand van die analyse een conclusie getrok-
ken worden met betrekking tot de mogelijkheid acties die tegen rand-
verschijnselen gericht zijn, te doen overgaan in acties tegen de
politieke en economische functie van het onderwijs in deze maatschap-
pij of tegen de maatschappij in het algemeen."
Voorts wordt doer meegedeeld, dat er in Amsterdam
sinds twee weken een stuurgroep onderwijs bestaat, waarvan deel
uitmaken Onderwijsfronters, de ASVA, Vaag, de SJ, de "witte" BVD
en de Kritische Leraren.
Zij gaan plaatselijke acties bespreken ("er wordt erg langs elkaar
heen gewerkt") en politieke discussies houden over onderwijs- en
strategie-problemen.

"Aksie" no. 9
(NèR-uitgave)
vab ca 2̂ -2-1970

Bericht van
.J 3-2-1970

Propria Cures
14-2-1970

Weekend Onderwijsfront

Op 6, 7 e» 8 maart a.s. wordt een weekend georganiseerd over de
strategie en organisatie van het onderwijsfront. Dat vindt plaats
op de volkshogeschool."De Drakenburgh"- in Baarn. Inlichtingen zijn
te verkrijgen bij het landelijk onderwijsfront in Leiden (=NSH).
Op 91 10 en H naart a.s. wordt een seminar voor sociale academies
gehouden, dat zal handelen over politieke acties en de methodiek
daarvan.
Opm.; Waar dif seminar zal worden gehouden is niet vermeld.

Het SAC in Rotterdam

Het Scholieren Actie-Centrum Rotterdam (SAC), een verzameling van
Onderwijsfronters uit die stad, wil in de toekomst films gaan ver-
tonen die de kritische instelling bij de scholieren moeten bevor-
deren.

Lati^ns-Amerika-manifestatie

Op vier achtereenvolgende donderdagavonden, van 19 februari tot
en met 12 maart vindt in Akhnatoa, Oude Zijds Voorburgwal 268, een
Latijns-Amerika-manifestatie plaats. Aan de hand van informaties
van deskundigen zal in de discussies worden getracht een antwoord
te vinden op de vraag wat de Nederlandse studenten kunnen doen om
verbeteringen te brengen in de toestand in Latijns-Amerika. De
bedoeling is naar concrete acties toe te werken. Medewerking zal
worden verleend door met zijn Peru-film en door een
gemartelde Braziliaan. Als sprekers zullen optreden • i
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Acties Dolle Mina's

De Dolle Mina's in Arnhem en Nijmegen hebben besloten mee te doen
aan de gemeenteraadsverkiezingen in die gemeenten.
Gebleken is, dat de activiteiten van de Dolle Mina's in Tilburg
mede bepaald worden door enkele echtgenoten van Links-Fronters.
pm.: Het Links Front in Tilburg is een bundeling van de SVB, van

Politeia en de Kritische Universiteit (KrU) aldaar.

Oranje Vrijstaat
Tijdens een vergadering van de "Volksuniversiteit voor sabotage
en pseudo-erotiek" (12 febr.), met o.a. en Roei Van
DUIJN, is besloten dat kabouterstad Oranje Vrijstaat zal deelnemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam*
Oranje Vrijstaat is gevestigd ten kantore van de BBK, Nieuwe Heren-
gracht 29» Amsterdam.
Het jongerenblad "Aloha" (vroeger "Hitweek") fungeert voortaan als
staatscourant van de Oranje Vrijstaat.
Op een regeling voor de spelling van moeilijke woorden na is nu
alles geregeld...

De Bond van Yfetenachappelijke Arbeiders (BWA)

Er bestaan thans BWA-afdelingen in Delft, Leiden, Nijmegen en
Tilburg.

Bijlage: NSR-perscommuniqué m.b.t. het voorontwerp van wet
universitaire bestuurshervorming (VERINGA), gepubliceerd
in "Aksie" no. 9.



NSKEE
naar aanleiding van het voorontwerp van wet universitaire bestuurshervoming 1970

Het ontwerp van wet met betrekking
tot de bestuurshervorming van de uni-
versiteiten in de eerdere nota aange-
kondigd als een tegemoetkoming aan de
eisen van de studenten, blijkt in geen
enkel opzicht een antwoord op die eisen.

De voorstellen van minister Veringa
zijn schaamteloos. De door hem ontwor-
pen demokratisering is nog minder dan
een fopspeen. Via adviesprocedures, be-
roepsprocedures, goedkeurings- en ini-
tiatief regelingen, getalsverhoudingen
etc. wordt elke reeële invloed van de
studenten verhinderd. Het zal dan ook
blijken, dat de door de minister uitge-
sproken verwachting, dat deze bestuur-
lijke regeling door de studenten als
legitiem zal worden ervaren, en dat
daarmee zal worden bijgedragen tot een
beter funktioneren van de universiteit,
op deze wijze niet kan worden geraliseerd.

Des te meer schaamteloos zijn de
voorstellen, omdat van de indiening van
hetzelfde wetsontwerp, dat gericht heet
te zijn op de demokratisering van de
universitaire verhoudingen, een slinks
gebruik wordt gemaakt om een aantal an-
dere plannen, waartegen de oppositie
van de studenten eigenlijk is gericht,
in versneld tempo door te voeren.

Vastgelegd wordt de almacht van de
beheers top, die alle relaties met Den
Haag onderhoudt en op alle niveau's het
beheer, en daarmee de macht over het
onderzoek en onderwijs, aan zich kan
trekken( art.20;32 lid 1,2 en 3; 33;
MvT gag. 13,2 kolom bovenaan; MvT pag.
17,1 kolom onder par.3).

Vastgelegd wordt de verdergaande
kontrole op de richting van het weten-
schappelijk onderzoek (artt.18,lid 6;
19 lid 3; MvT pag.19,2 kolom onderaan;
MvT pag.20, l kolom bovenaan;), een en
ander in overeenstemming met het rapport
van de cie-Reerink.

De basis wordt gelegd voor een strak-
ke planning van en kontrole op de kar-
riere van wetenschappelijke medewerkers
en de instelling van een senior-hoogle-
raarschap ( art. 18 lid 3 en 6), volgens
de lijnen van de cie-yan Os.

De basis wordt gelegd voor de door-
voering van de grote lijnen van de voor-
stellen, ontworpen door de regerings-
commissaris Posthumus: het zijn enkel
de "gevorderde" studenten, die in de
afstudeerfase verkeren en werkzaam zijn
op het gebied van het onderzoek, die
deel kunnen uitmaken van de vakgroepen
en werkgroepen. Hiermee wordt vooruit
gelopen op de door Posthumus aangebrach-
te scheiding tussen de korte, verschool-
ste opleiding en de onderzoeksfase,
waaraan slechts door een gering aantal
studenten kan worden deelgenomen; de
door de minister in de eerder uitge-
brachte nota toegezegde rechtstreekse
participatie binnen de kleinere eenheden
wordt hiermee beperkt tot een zeer klei-
ne en middels een sollicitatiesysteem
uitgeselekteerde minderheid van de stu-
denten (artt. 18,lid 2; 19 lid 2;MvT
pag. 15,17 en 18).

De regeling van het overleg tussen
de verschillende niveau's en binnen de
sekties van de Academische Raad omtrent
de examens en tentamens en omtrent de
indeling en instelling van subfakultei-
ten, vak-en werkgroepen loopt vooruit
op de, in het ontwerp van wet op de be-
kostigingsregeling ( 100%-regeling) in-
gebouwde landelijke taakverdeling en
verder op de scheiding tussen onderwijs
en onderzoek, op een vroegtijdige spe-
cialisatie en op studiepakket-regelingen,
zoals ontworpen door Posthumus ( artt.
9&18 en 19; MvT pag.16,le kolom; pag.19
l kolom en pag.20,l kolom).

In de Memorie van Toelichting wekt
de minister de indruk als zouden een
aantal maatregelen na invoering van dit
voorstel nog ter bespreking openstaan,
en als zou "de gedachtenwisseling aan
gedachte en niveau winnen indien sprake
is van een denokratisch bestuurde uni-
versiteit". Deze opmerking is huichel-
achtig: ten eerste worden met de invoe-
ring van deze zogenaamde demokratisering
de hoofdlijnen van de overige bedoelde
ontwikkelingen vastgelegd; ten tweede
wordt middels dit ontwerp, eenmaal wet-
geworden, de minister gemachtigd tot
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autonome vaststelling van nadere rege-
lingen.

Het wetsontwerp, bezien in zijn on-
derlinge samenhang en in samenhang met
de soms zelfs gelijkluidende passages
uit de rapporten van de cie-Maris, de
cie-Reerink over onderzoekbeleid, uit
het rapport van prof .Posthumus, de 100X-
regeling, etc. vormen tezamen het begin
van de grondslag van een totale reorga-
nisatie van de universiteiten en hoge-
scholen. Binnen drie maanden moet deze
reorganisatie door het parlement worden
gelegitimeerd, waarna de minister de
vrijheid heeft, middels een reeks, van
Algemene Maatregelen van Bestuur de re-
organisatie zelf autonoom en ongestoord
verder uit te voeren. De minister wordt
hierbij geruggesteund door een verster-
kte Academische Raad en een permanente
regeringskommissie met uitgebreide be-
voegdheden. De minister heeft zich, naast
de machtsmiddelen, die schuil gaan in
het goedkeurings- en vernietigingsrecht
en in de begrotingsprocedure, bovendien
nog de bevoegdheid aangemeten bestuurs-
organen die al te gevoelig zijn voor de
verlangens van de studenten, te vervan-
gen door een regeringsopzichter( art. 49).

.̂ i Met de realisering van deze voor-
stellen zal de weg zijn vrijgemaakt voor

j de onderwerping van het universitaire
* wetenschapsbeleid aan de heersende eko-
a. • nomische belangen en voor een verder-
| "~ gaande aanpassing van de kwalif ikaties
< van de stuSent en afgestudeerde aan de
j eisen, zoals gesteld door de grote af-
5 i nemers van wetenschappelijke arbeids-
i j krachten. De.ze ontwikkeling onttrekt ziel
i ; . volledig aan de invloed van de door de
) minister voorgestelde raden, en al hele-

maal aan het bereik van de machteloze
minderheid van de studenten binnen die

| : raden. .

Het ligt dan ook voor de hand, dat d<
studenten zich onttrekken aan de voorge-
struktureerde en marginale besluitvor-
ming, dat zij autonoom de kritiek op de
richting van het onderwijs en onderzoek
en op de hen opgedrongen kwalifikaties
ontwikkelen en in de praktijk brengen:
de voorstellen van de minister dwingen
de studenten ertoe, zelf hun eigen be-
langen in direkte akties te verdedigen.
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