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Tijdens een vergadering van de commissie buitenland van de Nederland-
se Studentenraad (NSR) op 31 mei 1968, werd , secretaris
buitenland van deze organisatie, aangevallen door een vertegenwoor-
diger van Stud'75. werd verweten brieven van de International
Student Conference (ISC) te hebben achtergehouden* alsook afspraken
met deze internationale organisatie te hebben gesaboteerd.
Opm« ; Tijdens de vergadering van de NSR op l juni j.l. werd een motie

van afkeuring aangenomen ten aanzien van beleid* Hen
werd verweten moedwillig een brief van de ISC over een dit na-
jaar te houden vergadering te hebben achtergehouden.

Het NSR-bestuur is bezig alle gron draden langs te gaan on zich te
etaleren*

*

Contacten_Bet_het_buitenland

Tijdens de universitaire "kermis" van de SVB op 29 mei j.l. in Amster-
dam (zie het informatiebulletin no. *f), zond namens alle
aanwezigen suggestieve telegrammen naar de SDS en de ÜNEF, waarin so-
lidariteit met de acties van deze resp. Duitse en Franse studenten-
organisaties tot uiting werd gebracht.
Opm.; . is een der voormannen van de Kritische Universiteit

in Amsterdam.

In deze periode of kort ervoor reisden verschillende Nederlandse stu-
denten naar Frankrijk* Genoemd worden , en

. Ook het enige niet-SVB-lid in het NSR-bestuur,
, bezocht Frankrijk.

Opm» ; en zijn leden van de redactie van
het SVB-blad "Demokrater". is tevens oud-landelijk actie-
secretaris van de SVB. nam enige jaren geleden
een belangrijke plaats in in de leiding van de linkse Socia-
listische Jeugd (SJ).

Tegenactie_van_niet-SVB^ers

Technische studenten uit Delft, Drienerlo en Eindhoven doen pogingen
om een eigen organisatie te vormen, de Nederlandse Unie van Tech-
nische Studenten (NUTS). Zij doen dat onder het mom, dat de belangen
van het NSR-bestuur niet parallel aan de hunne lopen. In feite, is
het een poging te komen tot een tegenactie tegen het beleid van het
huidige NSR-bestuur en tegen de SVB, die daarin de lakens uitdeelt.
Vertegenwoordigers van deze studenten in de technische wetenschappen
willen een gesprek met de ISC in Lei den/Oegst geest. Zij hopen, dat
de SVB van dit plan de lucht krijgt en onder druk van de mogelijkheid,
dat uit de NUTS op de duur een nieuwe nationale studentenunie kan
voortkomen, bereid zullen zijn water in de wijn te doen*
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Op 10 juni J.l. vond dit contact net de ISC plaats. In dit stadium
voelt de ISC niet voor organisatorisch contact net de MUTS; deze
laatste organisatie kan hooguit de status van waarnemer krijgen*

Ken opderwijsfront in Nederland?

Op 6 mei j.l. vond in Nijmegen een discussie plaats tussen enkele
Amsterdamse onderwijzers en kweekschoolleerlingen en studenten van
de Katholieke Universiteit uit Nijmegen. Gesproken werd over het
karakter, de doelstellingen en de organisatievorm van een in Nijmegen
te formeren werkgroep onderwijs, die beantwoordt aan de blijkbaar ook
bij de NSR levende wens van een onderwijsfront; een organisatie van
allen, die hun belangen binnen het huidige onderwijssysteem niet kunnen
realiseren; een organisatie derhalve van leraren, kleuterleidsters,
onderwijzers, kwekelingen, studenten in de ruimste zin van het woord,
hoogleraren, scholieren en ouders.
Het artikel hierover in het NUB is van , die voorts mee-
deelt, dat binnen de werkgroep zoveel mogelijk documentatie ter dis-
cussie moet worden gesteld o.a. ten aanzien van de maatschappelijke
consequenties van de bestaande onderwijsverhoudingen* Volgens
is dit een werkmethode, bekend van de Kritische Universiteit. Onder-
meer zal het anti-Maris rapport moeten worden bestudeerd. Ook zullen
via de oudercomité's de arbeiders bereikt moeten worden»
Opm.; 1) , student Nederlands sinds 1961, heeft reeds

enkele jaren relaties met het anarchistische blad "De Vrije".
Het tijdens de Pinksterdagen 1968 in Dordrecht gehouden in-
ternationaal anarchistencongres werd door hem bijgewoond.

2) De Werkgroep Onderwijs waarvan hier sprake is, bestaat sinds
begin van het jaar al in Amsterdam en begon haar optreden met
een aldaar gehouden demonstratie, waarin kwekelingen, leraren,
scholieren, studenten en ouderen protesteerden tegen de sala-
risvermindering van het onderwijzend personeel en tegen de
hoge leerlingenschaal in de scholen.

3) Van diezelfde tijd dateert de belangstelling van de SVB voor
een onderwijsfront; men wilde een organisatorisch verband
tussen de verschillende belangengroepen in het onderwijs,
waardoor deze in staat zouden zijn "een vuist te maken".

Op 19 juni a.s. wordt in de Nieuwe Aula in Delft 's morgens om 10 uur
een openbaar debat gehouden over de bouwkunde. Daarop aansluitend
vindt een "papiervernietigingshappening" plaats, georganiseerd door
de KrU te Delft. Voorts zal mogelijk 's avonds een demonstratie worden
gehouden.

Massale demgnetratie^gg^gg^juni^i^Den^Haag?

De afdeling Delft van "Politeia" heeft zijn leden opgeroepen om op
22 juni a.s. massaal naar Den Haag te gaan als protest tegen het
rapport Naris.
Opm.; Op 22 juni komt zoals bekend de Academische Raad bijeen om

over het rapport te spreken.



- 3 -

Persberichten
11 en 12-6-1968

^o-bulletin
no. 16 dd,
2-5-1968

Volkskrant
8-6-1968 '

SVB-Bulletin
31-3-1968

Nu ook het N«derlandB_Studenten_Accoord^NSA2_in_actie
Het NSA heeft het vertrouwelijk advies van de dagelijkse raad
van de Academische Baad, gericht aan de voltallige raad, in zijn
geheel gepubliceerd en ten verkoop aangeboden. Het NSA zegt het
adriee, dat handelt over de "Organisatie en structuur van de univer-
siteit «n hogeschool" gepubliceerd te hebben "in het belang van een
vruchtbare discussie"•
OpB«:1) Al eerder, n.l. resp. op 7 en 8 juni, publiceerden het Alge-

Been Handelsblad en het Parool samenvattingen van het bewuste
advies*

2) Het is thans nog niet duidelijk, wat de werkelijke reden van
publicatie is geweest. Wellicht een poging van het NSA on de
SVB dr wind uit de zeilen te nemen* De STB daarentegen zal dit
optreden van het NSA niet onwelgevallig zijn: zij zullen deze
activiteit mogelijk zien als handelen van de NSA onder druk
van de SVB.

Led£ntall£n_van_de_SVB
De SVB telde per 30 april j.l. 2240 leden, waarvan er 1069 aan de
Universiteit van Amsterdam studeren. Daarna volgt Leiden met 227,
Utrecht met l82t Delft met 146 en Nijmegen met 129 leden.
Groningen en Rotterdam zijn vrijwel even groot: resp. 119 «n 117*
De kleinere afdelingen zijn de VU in Amsterdam (84), Wageningen 61,
Eindhoven 51, Tilburg 35 en Drienerlo 20.
Opg.i Op deze aantallen moet men zich niet verkijken. Naast die aan

de Universiteit van Amsterdam, zijn de afdelingen in Nijmegen
en aan de VU eigenlijk het meest actief. De laatste twee zijn
evenwel lang niet de grootste. Speciaal Nijmegen verdient enig*
toelichting. De activiteiten van de SVB-leden daar bleken o.a.
uit het leggen van contact met de begin van dit jaar in Leuven
stakende studenten (uit welke staking mede de huidige Belgische
kabinetscrisis is voortgekomen); het tegenrapport "Universiteit
en Onderneming" was voornamelijk bet werk van Nijmeegse studen-
ten; in Nijmegen is men blijkbaar het verst gevorderd met de
KrU en het is ook Nijmegen, dat thans pogingen doet het vormen
van een onderwijstront (zie pag. 2), te verwezenlijken*

Overeenkomst_van Fransejnet Nederlandse_studenten?
In een brief uit Parijs schrijft o.a.: "Maar dat de
provo's begonnen zijn, is niemand hier vergeten en gisteren kreeg ik
een verslag, op groen papier gestencild, van wat de Franse studenten
met de Nederlandse SVB zijn overeengekomen. Dus er gebeurt iets."
Opm.;l) Het is tot nu toe niet duidelijk waar het hier om gaat.

Of het nieuw ia, dan wel dat het een uitvoering is van de
plannen, eind maart j.l. in Parijs besproken op een aldaar
gehouden bijeenkomst van Wasteuropese syndicalistiBche stu-
dentenorganisaties. Daar werd besloten om half auguatms 1968
in Turijn een werkcongres te houden. Dit ter voorbereiding
van een groots opgezet internationaal studenten congres in
december 1968, te vergelijken met de Vietnammanifestatie van
half februari 1968 in West-Berlijn. Daar zouden voorberei-
dingen getroffen moeten worden voor een daadwerkelijke actie
van alle progressieve studenten*



. k -
Het congres zou bij voorkeur moeten worden gehouden in een stad, waar
een directe aanleiding tot actie bestaat, zoals de aanwezigheid van
een NAVO-basis»

Bericht van Opa» 2t Het is ook mogelijk dat het bericht van be-
6-6-1968 trekking heeft op het volgende:

Enkele leden van de SVB - een groepje rond -,
zouden naar Parijs zijn vertrokken om de Nederlanders, die
aan de Sorbonne studeren, aan te sporen deel te nemen aan de
bezetting van de Sorbonne en indien mogelijk zelf een gedeelte
te bezetten.


