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Persbericht
27-2-1969

Samenstelling nieuw NSR-bestuur
Per l maart 1969 zal het NSR-bestuur als volgt zijn samengesteld:
voorzitter
vice-voorzitter
secr.onderwijs
seor.onderwijs
eacr.sociaal
secr.sociaal
secr«buitenland
onderwi j sfront
publiciteits-

zaken

Allen zijn lid van de SVB.

Berichten van
oktober 196? en
november 1968

Persbericht
24-2-1969

Studenten in Eindhoven slaags met de politie
In Eindhoven zijn zaterdagmiddag 22 februari j.l. 80 jongeren van
de SVB slaags geweest met de politie, toen zij na een protest-
optocht het standbeeld van Anton Philips wilden beklimmen.
De studenten protesteerden tegen de vestiging van een fabriek van
Philips in Griekenland. Met spandoeken met het opschrift "Weg met
Philips", een krans van prikkeldraad met in het hart een hakenkruis,
en rode en zwarte vlaggen trokken zij op het standbeeld af.

Persbericht
24-2-1969

SBO krijgt steun van "kritische leraren"
De Amsterdamse leraar vertelde op het op 23 februari
j.l. gehouden 2e SBO-congres, dat ruim 100 leraren zich bij hem
hadden opgegeven als potentieel lid van een toekomstige "kritische"
lerarenorganisatie. De eerste doelstelling van een dergelijke orga-
nisatie, die mogelijk nog voor de zomervakantie een eerste congres
zou kunnen beleggen, is steun aan de Scholieren Belangen Organisa-
tie (SBO).
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Persbericht
24-2-1969

Persbericht
-2-1969

Idem

&richt van
oktober 1968

Per -ericht
21-2-1969

2e SBO-congres

'Wat de SBO zelf betreft, deze kon op haar tweede congres nog niet
goed haar draai vinden. Besloten werd een kerngroep van tien men-
sen aan het werk te zetten om een organisatie-structuur uit te
denken. Over de uiteindelijke opzet van de organisatie zou op het
derde congres, over ongeveer een maand, beslist kunnen worden.
Men werd het er min of meer over eens dat de taak van de SBO is:
coördinatie van groepjes actieve scholieren, steunverlening aan
plaatselijke acties en activering van het scholierenprotest.
Volgene , oprichtster van de SBO, is dit congres
beter verlopen dan het eerste. Zij blijft voorlopig de SBO-zaken
coördineren. legde de nadruk op mentaliteitsverande-
ring. "Het is", volgens hem, "duidelijk dat de SBO-mensen feller
willen gaan optreden.. Zij epreken nu van "proefprocessen" tegen
scholen, willen discussies in een klas uitlokken, leraren ter ver*
antwoording roepen, kortom meer agitatie verwekken".

Wel vindt de naam van de SBO niet juist. Deze zou moeten
luiden Onderwijs Belangen Organisatie (OBO), waarin zowel de leer-
lingen als de lerarenorganisatie, onderdak zouden moeten vinden.

SJ invloed in de Haagse en Rotterdamse afdelingen SBO

Volgens , medewerker van VAAG (Vereniging van Am-
sterdamse Actieve Geestdriftigen, de Amsterdamse afdeling van de
SBO), bestaan de afdelingen van de SBO in Ben Haag en Rotterdam
erotendeels uit leden van de SJ.

Over het verschil in de situatie hier en elders, zei :
"In Frankrijk en Duitsland ligt het anders, omdat daar de school-
leiding veel autoritairder is. Wij willen wel provoceren, maar n
niet door al te radicale acties van te voren het overleg afsnijden;
Lukt het niet, dan kunnen we altijd nog scholen gaan bezetten".
VAAG wil o.a. een vertegenwoordiger van de Nederlandse Bond van
Dienstweigeraars door de schoolleiding laten uitnodigen, wanneer
op school eenzijdige voorlichting wordt gegeven over bijvoorbeeld
de Koninklijke Marine.

Acties SJ tegen verhoging tramtarieyen in Amsterdam

Op 21 februari j.l. is de SJ begonnen met een actie tegen de ver-
hoging van de Amsterdamse tramtarieven, door het verspreiden van
oranjekleurige 7-rittenkaarten voor de Gemeente Vervoerdienst,
die overeenkomst vertonen met de officiële rittenkaarten.
De SJ heeft aangekondigd deze actie te zullen voortzetten en op
1 maart a.s. - de dag waarop de nieuwe tarieven ingaan - een de-
monstratie op de Munt te houden.
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Radiouitzending
25-2-1969

ASVA-voorzitter en het niet doorgaan van het bezetten

Persbericht
6̂-2-1969

Stencil
18-2-1969

van het Maagdenhuis

Interviewer: Komen wij nu op de actie van vandaag. Het Maagden-
huis, gaat dat nog door?

, perschef van de ASVA: Nou gezien de maatregelen
van als het binnenhalen van de politie enzovoorts,
zit dat er voor ons niet meer in; wij willen ook helemaal geen
confrontatie met de politie en daarom zullen wij dus morgen de
studenten oproepen om te komen vergaderen in de Oude Kanhuispoort
om daar te bepraten wat er verder moet gebeuren.
Interviewer: Betekent dat, dat U de universiteit, het oude gebouw
in de Cude Manhuispoort wilt gaan bezetten,

: Nou dat wordt dus morgen op die vergadering om half elf
besproken en nou ja, gezien de opwinding die er ontstaan is, is
de kans natuurlijk wel groot.
Niet alle ASVA-bestuursleden waren het met het plan om het be-
stuurscentrum van de universiteit te bezetten, eens. ,
secretaris-penningmeester van de ASVA, verklaarde dat een aantal
bestuursleden "liever een andere actie had gezien". Bestuurslid

zei dat zeven van de negen bestuursleden tegen deze
actie waren.

deelde dienaangaande mee dat op de dag van de actie
het hele bestuur instemde "met de opzet zoals wij die in de Oude
Manhuispoort gepland hadden".

Filmvoorstellingen tijdens tentoonstelling mei-revolutie in Fodor

Tijdens de (?-febr. - 7-mrt 19&9) in museum Fodor in Amsterdam
gehouden tentoonstelling over de mei-revolutie in Frankrijk, ge-
organiseerd door een aantal mensen van het Instituut voor Sociale
Geschiedenis in Amsterdam, werd in de periode van 19 t/m 28 febru-
ari een zevental films vertoond* In een toelichting wordt gezegd
dat de films gemaakt zijn als politiek wapen ter ondersteuning
van de revolutionaire beweging door filmers, die zich tijdens de
mei-juni-dagen verenigd hadden in collectieven. Ze zijn gemaakt
om vertoond te worden in fabrieken, scholen, universiteiten, buurt-
huizen e.d., om als uitgangspunt te dienen voor discussie en om
informatie over de mei-juni-revolutie en de ideeën er achter, te
geven. Vertoning van al deze films - zelfs tijdens besloten voor-
stellingen - is nu verboden in Frankrijk.
Be in Amsterdam vertoonde films behandelen o.a., de volgende onder-
werpen!
Straatgevechten in het Quartier J-atin, beelden van bijeenkomsten
in de Sorbonne en van een* aantal grote demonstraties (Le Joli
Mois de Hai)}
De weigering van een aantal arbeiders van de Wónder-fabrieken
zich neer te leggen bij de overeenkomsten tussen de vakbonden
en de werknemers (La reprise du travail chez Wonder);
Beelden van demonstraties,bijeenkomsten en straatgevechten (Ce
n'est qu'un début) en
Beelden van de Sorbonne, demonstraties, fabrieken o.a. van Renault
•n Citroen, bouw van barricades en straatgevechten ("Fan Fan")*



Leids Univ.blad
20-2-1969

Amerikaanse student, die in Duitsland studeert houdt een
s^eaking-tour door Nederland

uit Boston, een in West-Duitsland verblijvende
Amerikaanse student, zal een speaking-tour langs de Nederlandse
universiteiten houden* Op k maart a*s. zal hij in Leiden spreken
over de "Resistance"-beweging in de V.S. en het verband tussen
deze beweging en het studentenverzet in de wereld. Ook een Neder-
landse spreker zou voor de Leidse vergadering uitgenodigd worden.
Wright studeert in West-Duitsland, omdat het hem onmogelijk zou
zijn gemaakt in zijn eigen land te studeren vanwege zijn politieke
inzichten.
Opm. Het is vooralsnog niet duidelijk of met de "Resistance"-

beweging, de RIT°A (Resistance Inside The Army) wordt bedoeld*
die zoveel mogelijk onbehagen tracht te wekken inzake het
Amerikaanse beleid in Vietnam.

-Televisie-
ai£zending
01 5̂-2-1969

NTS-documentaire "Studenten 68" en Ton Regtien

Aan het slot van deze documentaire, handelend over de studenten-
acties in 1968 in West-Duitsland, Italië, Frankrijk, Tajechoslo-
wakije en Joegoslavië, werd aan Ton Regtien gevraagd om welke
reden er in Nederland geen sprake was geweest van massale en ge-
welddadige studentendemonstraties. Volgens Regtien was dit het
gevolg van de flexibiliteit van de autoriteiten hier te lande.
Zij losten de misstanden niet op, maar sprongen er door de erva-
ringen opgedaan in 1966 - het provo-jaar - handiger mee om.
Hij gaf een paar voorbeelden: "Toen vorig jaar aan de VU 100
student-assistenten werden ontslagen, werd er een protestvergade-
ring belegd. Twee uur daarvoor werd door de regering 1£ ton gege-
ven aan de universiteit, waardoor die honderd student-assistenten
weer in dienst genomen konden worden. De manoeuvre van de kant
van de autoriteiten was om mee te geven aan deze actualiteit en
de protestvergadering z'n basis, z'n vloer te ontnemen".
Vervolgens: "Vorig jaar in mei, toen is op een avond de aula van
de universiteit bezet. Dat paste toen ook een beetje in het kader
van de spanningen vanwege de ontwikkeling in Frankrijk; men wilde
iets doen en de bezetting kwam. Die bezetting werd onmiddellijk
door de universitaire overheid gelegaliseerd, dat mocht, het was
zelfs met volledige instemming van de universitaire overheid dat
daar de aula bezet werd, hetgeen de actie op zich zelf al tot een
zinloze zaak maakte".
Opm. Deze opmerkingen van Regtien sluiten aan bij de resultaten

van het seminar in Drienerlo (ik - 21 juli 1968, zie ook
Bulletin no.? dd. 16 augustus 196S). Een der stellingen was:
"Tijdens de actie-Maris werd de SVB geconfronteerd met -
onder invloed van de gebeurtenissen in Parijs en mede als
gevolg van de lessen sinds provo - uiterst flexibele autori-
teiten, die vaak aan de discussie kwamen deelnemen. Er was
geen uitgewerkte strategie om deze mensen op de juiste manier
te provoceren. Men had geen argumenten tegen de autoriteiten".


