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Bericht van
2k en 27-5-1968

"Parool"
24-5-1968

Voorafgaand aan de bijeenkomat van 22 nei j.l. in het Amster-
damse Capitoltheater (zie de informatie-bulletins no l, 2 en
3)t vond een vergadering plaats van enige SVB*prominenten(
samen net de buitenlandse sprekers* Daarbij drong de eerste
voorzitter van de SDS, , aan op een de-
monstratie bij het Duitse consulaat in Amsterdam (als actie
tegen de zgn. Notstandsgesetze). uit
Frankrijk wilde meer in het algemeen demonstreren* Enige
SVB'ers «aren het daarmee niet eens* Volgens hen was het be-
ter nu niet te demonstreren. Anders zou men kunnen zeggen,
dat de studenten voor de demonstraties buitenlanders nodig
hadden.
Ter vergadering werd besloten om op maandag 2? en dinsdag 28
mei met andere studenten te gaan praten om hen er warm voor
te krijgen om op woensdag 29 mei 's avonds vanaf 10 uur de
universiteitsbibliotheek te bezetten (deze bibliotheek sluit
om die tijd). Als voorbereiding van deze actie was men van
plan om *s morgens vanaf 11 uur in de Oude Manhuispoort een
soort universitaire "kermis" te organiseren* Daar zouden
verschillende zaken aan de orde worden gesteld: zo wilde men
informatie verschaffen over het "kazerne"-rapport Maria, het
verdwenen jaarverslag van de Universiteit van Amsterdam,
induatrialiaering van de universiteit, de Shell en de fysische
faculteit enz*
Bij laatstbedoeld plan is o.m. de communist
betrokken*

Opa*l) is voorzitter van de communistisch georiën-
teerde studentenvereniging "Periklea" en speelde een
belangrijke rol bij de agitatie van de SVB in 1966 tegen
het beurzenbeleid van de toenmalige minister van onder-
wijs.

2) Zijn houding komt overeen met een uitlating van de com-
munist , sinds kort bestuurslid van de NSR.
Tijdens de discussie in de aula van de Universiteit van
Amsterdam op 22 mei j.l. (na afloop van de bijeenkomst
in het Capitoltheater) bracht deze, volgens een verslag
in het "Parool" van 2k mei j.l., naar voren: "Wij moeten
nu gaan eisen dat alle relevante stukken over herstruc-
tuering van de universiteit openbaar worden gemaakt*
We zullen desnoods brieven uit brievenbussen moeten gaan
halen en stukken van bureaux moeten wegpakken om die dan
meteen openbaar te maken."
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j) Opmerkelijk groot ia voorts de aandacht die "De Waarheid
de laatste weken besteedt aan de atudentenaoties in de
wereld, met name die in Frankrijk en België. Naar Frank-
rijk zonden zij zelfs een speciale verslaggever,

, die ter gelegenheid van de Perikles-avond op
17 mei j.l. met de SDS'er als spreker,
naar Amsterdam terugkwam om daar het woord te voeren»

Bericht van
27-5-1968

Bericht van
29-5-1968

••Algemeen Dagblad"
29-5-1968

MLCN-jlannen̂ voor̂ dê avond̂ van̂ gĝ mei

Tijdens een op 2? mei J.l. gehouden bijeenkomst van het
Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland (MLCN) in Amster-
dam, werd besloten om op 29 mei 's avonds bijeen te komen in
de aula van de Amsterdamse universiteit om aldaar te discus-
sieren. Door middel van pamfletten, die in de ochtend van de
29ste mei bij de fabrieken verspreid zouden worden, wilde men
trachten ook arbeiders naar deze bijeenkomst te krijgen*
Voorts wordt gedacht aan de mogelijkheid om in de loop van
die avond een tocht te ondernemen naar het Duitse consulaat
in de hoofdstad.
Onder de MLCN-leden is geld ingezameld om brandverwekkende
projectielen te kunnen bekostigen, die naar het consulaat
moeten worden geworpen.

Universitaire "kermis" van 29 mei
• ••••§••••••<•••• ••••^^^^^^•••••^••^••••••••i

De afgelopen dagen zijn op het SVB-kantoor aan de Rozengracht
in Amsterdam doorlopend discussies gehouden ter voorbereiding
van de universitaire "kermis". Bij de discussies kwam naar
voren, dat men al hetgeen door Onderwijs en Wetenschappen
thans wordt gezegd naast zich neer moest leggen. Hen vat dit
als een tijdelijk toegeven op (dooddoeners). Als men zich nu
niet verzet, aldus de mening van vooraanstaande SVB'ers, zul-
len later de oorspronkelijk voorgestelde maatregelen toch
worden doorgezet.
Heden worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de
acties, ïot nu toe hebben daaraan slechts kleine groepen
deelgenomen. De indruk beataat dat de SVB de massa nog niet
heeft bereikt.

voorzitter van het bestuur van de Algemene Stu-
dentenvereniging Amsterdam (ASVA): Uit de discussies over het
rapport Marie moet een alternatief plan tevoorschijn komen»
"Als dat niet wordt geaccepteerd, zal verdere actie nodig
zijn, maar dat hangt van de studenten zelf af. Het kan nog
wel een paar Jaar duren voordat men tot actie overgaat"»
Als antwoord op de vraag i welke actie, zegt : "Dat is
moeilijk te voorspellen. Misschien zal men hier een ministerie
moeten bezetten of de toegang tot de haven. De actie moet in
elk geval verbonden zijn met het doel". "In het algemeen is
het beste: de actie, die het snelst haar doel bereikt met
zo weinig mogelijk menselijk leed. Men moet echter geen actie
voeren zonder plan en reden. Daarom was ik tegen het ongeor-
ganiseerd optrekken naar de aula, vorige week."
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over de studentenactiviteiten

Tijdens de vergadering van 22 mei j«l» stelde het
volgende: "Als wij actie willen voeren, moeten wij er hier
eerst rijp voor zijn. Dan moeten we zelf de mate en de tijd
bepalen, waarop wij zullen toeslaan."
Opm.; is links-socialist. Hij heeft grote invloed

in de Amsterdamse studentenwereld.

Discussie-avond in Groningen oj> 29 mei

Hedenavond organiseert de SVB-afdeling Groningen een open-
bare discussie-bijeenkomst over de achtergronden van de
Duitse en Westberlijnse studentenopstanden. Als sprekers
zullen optreden (of )
en Ton Regtien. Een brochure werd samengesteld, waarin ook
stukken van de filosoof Marcuse zijn opgenomen.

NSR-weigering inzake besloten gesgrek met regering

, voorzitter van het bestuur van de Neder-
landse Studentenraad (NSR), deelde op 28 mei mee, dat de
NSR zal weigeren in te gaan op de uitnodiging van minister
Veringa voor een besloten gesprek met vertegenwoordigers
uit de studentenwereld. De studenten willen een voor iedere
student toegankelijk openbaar debat, geen "onderonsje" met
de regering, omdat zij vrezen dat dit de afstand tussen de
NSR en de studenten vergroot.
Opm.: Dit is kennelijk een "tegen"-actie van het NSfi-bestuur

tegen het plan van de regering om te spreken met de
Raad van Vijftig en de voorzitters van de grondraden
en (ook nog) met het NSK-beetuur»

Inzake_het_"golitiek"_concert_oj>_30

Vernomen werd nog dat op de eerste uitvoering van het
"politiek" concert op 30 mei a. s., behalve composities
van , . en ook
een politieke discussie te beluisteren valt. Daarbij zou

voor knokploegen van de Mobiele Eenheid Amster-
dam zorgdragen.
Opm «t , ex-CPN-lid en beschikkend over veel re-

laties met Amsterdamse provo's, was tot nu toe een
der roerigste figuren in de Actiegroep Vietnam.
Nadat deze groep, waarvan ook (voor de
PSP lid van de Eerste Kamer) deel uitmaakt, mee ging
doen aan de activiteiten van het Nationaal Comité
Vietnam, scheidde zich een groep tegenstanders, af, die
de zgn. Mobiele Eenheid van de Actiegroep Vietnam
vormde .

"Trouw" van
29-5-1968 De NRU en de NCRV zullen geen medewerking verlenen aan de

"politieke" concerten die door de werkgroep "Concerten
van Nederlandse nieuwe muziek in 1968" worden georganiseerd
De NRU-NCRV, VPRO en VARA hadden de toezegging gedaan ieder
één van de composities uit te zenden.
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De NRU en de NCRV hebben zich teruggetrokken, ondat eerst
na de toezegging bekend werd «elke politieke plannen de werk-
groep had* De VPRO zendt nu één compositie uit, de VARA de
andere drie* NCRV en NRU rinden dat zij door de werkgroep
zijn aisleid. Een NRU-woordvoerder deelde mee, dat de NRU
geen behoefte heeft zendtijd te geven aan een extreem-linkse
groepering.

De SVB heeft, op haar eind vorige week gehouden congres in
Nijmegen, besloten een protestactie te organiseren tegen de
werkwijze Tan de Academische Raad. De SVB zal pogen in elke
faculteit van de universiteiten en hogescholen bijeenkomsten
te beleggen, waar studenten en docenten de gelegenheid krij-
gen te kiezen voor een nieuwe universitaire structuur, uit
deze vergaderingen zal op 21 juni in Utrecht een massameeting
resulteren, waar de leden van de Academische Raad on verant-
woording cal worden verzocht. Op 22 juni zou deze raad over
het rapport Maria beslissen.
Voorts wil de SVB een onderzoek doen instellen naar de ver-
vlechting tussen universiteit en bedrijfsleven, om vast te
stellen wie de opdrachtgevers van de ondernomen research-
projecten zijn*
De SVB nam ook een solidariteitsverklaring aan met de op
zaterdag 25 «ei in Utrecht demonstrerende arbeiders. De stu-
denten zeggen, dat de belangen van de arbeiders en de studen-
ten dezelfde zijn, omdat beide groepen strijden tegen dezelfde
regering en voor medezeggenschap.
De SVB is van plan om het gebouw, waar de Academische Raad
op 22 juni a. a. vergadert, te bestormen.

Na afloop van een op 30-5-1968 te houden vergadering van de
Studentenraad van de VU (SR VU) en de faculteiten, is het de
bedoeling om van 13.00 tot 17*00 uur de sociologische facul-
teit te bezetten.

gelden_

Op het SVB-congres van vorige week werd een motie aangenomen,
waarin de SVB zich uitsprak tegen de intrekking van het voor-
stel tot verhoging van het inschrijfgeld, als een niet te
verdedigen beleid van de minister van O. en W.

: Dit zou er op kunnen wijzen dat de SVB thans naar motie
ven zoekt om toch tot actie over te gaan.

Bericht van
29-5-1968

Leuven
Van l*» tot 21 juni a.s. organiseert de SVB, samen met die van
Leuven, in Drienerloo een studieweek.
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