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2e SBO-cotiftres uitgesteld tot 23 februari 1969
In. een interview net
. werd haar gevraagd hoe zij dacht
over de oppositie, die op 2 februari op het Hotterdamse scholierencongres (Calandscholengemeenschap) viel te beluisteren. Zij vond dat
een stap terug; "jammer, want we waren al zo lekker op weg." In één
adem deelde zij mee, dat het 2e SBO-congres moest worden uitgesteld
tot 22 februari a.s. Volgens haar lag de schuld voor een deel bij de
PTT, die de driehonderd uitnodigingen niet op tijd had bezorgd. Verder
heeft de Amsterdamse afdeling, die met de organisatie belast is, met
ziekte te kampen. Maar het Calandcongres in Rotterdam heeft de zaak
ook in de war gegooid, al is dat de minst belangrijke reden. "V/e werden gedwongen ook de interne democratisering weer op het programma te
zetten. We zouden het aanvankelijk alleétt over de externe hebben."
Opm.; In tegenstelling met wat
beweert, ziet het er naar uit*
dat de oppositie van de Rotterdammers meer schade heeft berokkend aan de SBO-zaak, dan zij wel wil toegeven.
Op een vraag of het waar is dat de SBO zich door politieke partijen
laat betalen (een verwijt van de oppositie), antwoordde zij dat er
inderdaad een kans is dat er geld komt van o«a. de PSP. De "partijen"
zouden contact hebben gezocht met de SBO, en niet omgekeerd.

Berichten van
9-2-1969

Twee vooraanstaande SDS'ers in Nederland
Sinds zondagmiddag 9 februari 1969 verblijven in Nederland twee vooraanstaande leden van de SDS, te weten
en
. Zij werden afgehaald door twee personen in een Volkswagen,
waarvan het kenteken is afgegeven aan
* Zij zouden van
plan zijn een week in Amsterdam te blijven.

Blijkens een artikel in het Algemeen Handelsblad van 18 januari j.l., van de hand van
, bezocht een ploeg
van de Nederlandse televisie kortgeleden Italië' en sprak deze
daar o.a. met
, studentenleider (volgens
bekend van radio en televisie) in verband met een op 25 februari a.s. door de NTS uit te zenden documentaire over
"Studenten '68". Wellicht houdt hiermee ook de reis van
naar Berlijn en de recente komst van twee SDS'ers
naar Nederland, verband. Ook het bezoek van
aan de
SVB-bijeenkomst van 2? januari (zie eerder aangehaald bulletin no. 24), zou in dit vlak kunnen liggen.
Afgewacht dient evenwel te worden of deze SDS'ers uitsluitend
hiéryoor naar Nederland kwamen. De antecedenten van zowel
als
zouden kunnen doen vermoeden, dat zij
hier ook voor politieke doeleinden zijn (geweest)»
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Bericht van
7-2-1969

Politeia-afdeling Amsterdam wordt opgeheven
Op de ledenvergadering van de Amsterdamse afdeling van Politeia,
op k februari j.l. (zie bulletin no. 2*f dd. 51 januari 1969) werd
met IJ van de 17 stemnen besloten de afdeling op te heffen teneinde een fusie met de SVB mogelijk te maken.

^ej=sbericht
IC .-1969

Gaat de ISC zich opheffen?
Be verkvergadering, die zaterdag 3 februari j.l. in Leiden zou
worden gehouden ter voorbereiding van de eerstvolgende International Student Conference, werd op het laatste moment afgelast* Op de
vergadering zou het plan worden besproken om de ISC op te heffen.
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Bericht van
12-2-1969

~

Poging van de trotskisten om de zgn. voorhoede-jeu^d over te
nemen en nieuv/ leven in te blazen, mislukt.
Sen poging van een half december 1968 in Parijs gehouden internationale conferentie van trotskisten om de zgn. voorhoede
organisatie (jeugd en studenten) over te nemen en nieuw leven
in te blazen, is mislukt. V.;el werd een resolutie aangenomen
betreffende een toekomstige uitwisseling van gegevens inzake
politieke activiteiten in die landen, die op deze bijeenkomst
aanwezig waren (Frankrijk, '«Vest-Duitsland, Zwitserland, Nederland, België, Oostenrijk en Denemarken). De gegevens moeten
naar
worden gezonden.

Be voorgenomen vorm van uitwisseling van materiaal werd gekozen om
de trotskisten in staat te stellen op grond daarvan^de meeste geschikte data vast te stellen voor gezamenlijke gecoördineerde
Europese acties*
Bericht van
12-2-1969

Trotskisten afwijzend t.a.v. de SDS
pp deze trotskistische conferentie (zie pag. 3) werd ook beslist,
dat de aanwezige organisaties zich niet zouden laten vertegenwoordigen op de demonstratie, die eind januari 1969 door de SDS in
West-Berlijn werd georganiseerd, aangezien de SDS beschouwd wordt
als te anarchistisch. Ook heeft men er bezwaar tegen, dat deze
studentenorganisatie geen vaste, politieke leiders heeft*

P jbericht
12-2-1969

Eindhovense studenten in actie tegen Philips
In Eindhoven is een actiecomité opgericht, dat gaat ageren tegen
de vestiging van Philips in Griekenland. Het bestaat uit leden
van de SVB-afdeling Eindhoven en van de Eindhovense Bode Jeugd,
Het comité wil de openbare mening mobiliseren om duidelijk te maken, dat Philips de fascistische dictatuur in Griekenland steunt.
Het comité wil de komende 1*t dagen pamfletten verspreiden aan de
poorten van het concern en voorts onder studenten en middelbare
scholieren. Daarin wordt opgeroepen op 22 februari a.s. in Eindhoven te demonstreren. Verder wil men op 26 februari een forum
organiseren met mevrouw
uit Londen. Het comité heeft
tevens een lid van de raad van bestuur van Philips uitgenodigd.
Het is de bedoeling bij dit forum ook de radio en televisie in te
schakelen*

ói. _cht van
12-2-1969

Bijeenkomst SVB-werkgroepen inzake NAVO
Op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1969 wordt in het
NSR-kantoor te Leiden een bijeenkomst gehouden van NAVO-werkgroepen
aan de verschillende universiteiten. Het is de bedoeling, dat de
aanwezigen een informatie-map gaan samenstellen. Naar verluidt zal
daarin aandacht geschonken worden aan publicaties van de NAVO, aan
de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VDM), waarmee men
contact wil opnemen, aan voorlichting van officieren op scholen,
alsook aan het werven van toekomstige officieren op middelbare
scholen.
Voorts zouden deelnemers aan deze werkgroepen studie moeten maken
van een rapport van de SDS inzake een actie tegen de Bundeswehr.
Opm.i Kort na het 10e SVB-congres in november 1968 werd bekend,
dat er reeds NAVO-werkgroepen in Groningen, Tilburg en Utrecht
bestonden. Sindsdien schijnen ook studenten aan de Universiteit van Amsterdam en aan de VU op dit gebied, actief te zijn.

