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MEMORANDUM 12523 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

AAN: 
Zijne Excellentie 
de Minister-Presiden , 

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 47, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten • 



Bericht 
juni 1969 

Kwetsbaar 

Bericht 
juni 1969 
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Brief van 
skt 
26-6--1969

• 

*) 

Persbericht *) 
10-7-1969

12���Ex • nr. -!l_ 0 ,.., ..;

No. 943.906 §tg. GEHEIM
Dit bulletin bestaat uit 2 blz 

Bulletin No. 47 dd. 11-7-1969 
===================-----===== 

Ledentoeloon naar de SJ 

- 2 NOV. 2001
Deze rubricering is 
beêin<f d na � o jr. 

Begin juni 1969 telde de SJ 18 afdelingen over het gehele land 
verspreid. 
Er treden steeds meer leden toe; in Maastricht zelfs z6veel, dat 
men daar twee afdelingen moest formeren. 
Ook de afdeling Amsterdam-Oost, die pas 7 maanden geleden is op
gericht, zal binnenkort gesplitst moeten worden. 

Zomerkamp van de SJ 

-

Van 2-10 augustus organiseert de SJ-afdeling Amsterdam-Oost een kamp 
in Callantsoog. 
(N.B.: op dezelfde plaats werd het Pinksterkamp gehouden.) 
Op het programma staan o.a.: 
2 en 3 augustus: De geschiedenis van de SJ; de techniek van het de-

monstreren (n.a.w. zullen deze punten in discussie
vorm worden behandeld). 

9 en 10 augustus: Het gezin; zin en onzin van een kommune; seksua.litei· 
etc.(Er is een spreker uit Tilburg gevraagd, verm. 
een student.) 

Moeilijkheden rond de sociologie-studü in Tilburg 

In 'rilburg schijnen 60···70% van de eerste- en tweede jaars soc:ioloe;en 
voor de tentamens in juni te zijn gezakt. 
In een·brief aan de betreffende cxamencommissi�protesteert het ekt
bestuur fel tegen deze "slachting". Verder schrijft de skt, dat haar 
voorkeur voor project-onderwijs door deze affaire wordt versterkt. 
Tenslotte worden in de brief de volgende eisen gesteld: 
1. Openbare bespreking van de tentamens door de betrokken docent.
2. Het niet langer jaarlijks opschroeven van de cxamen-�isen.
3. Het instellen van een studentenexamencomrniseie, die beslissings

recht krijgt m.b.t. vorm, inhoud en beoordeling der vragen, voor
de a.s. september-examens •

Noot: skt is de afkorting van 1
1Sociologische Kring Tilburg". Dit is 

de naam van de faculteitsvereniging van de faculteit sociale 
wetenschz.ppen. 

NSR-commentaar op de plannen van Ninister Veringa 

De plannen van minister Veringa m.b.t. nieuwe universiteitsbesturen 
leiden volgens de NSR slechts tot een verslechtering van de conflict
situatie. In dit verband voorspelde de NSR hardere studentenacties 
in september. 
De NSR verzocht de minister om van de bfüdende nota alsnog een discus
siestuk te maken. Dit werd afgewezen �n nu beraadt de NSR zich over 
het al of niet indienen van een verzoek aan de Tweede Kamer om het 
wetsontwerp van de minister te verwerpen of tenminste sterk te wij
zigen. 
Het grootste bezwaar van de NSR is, dat de universiteit-nieuwe stijl 
haar autoritaiD karakter behoudt achter een façade van democratie 
en dat de 11 beroepsbestuurders11 te onafhankelijk en te machtig zullen 
zijn. 




