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S3 acht̂ zjurĥ  niet _sch_u_ldjLg ̂ aan_ de ...rgjj- e n op^Kon ing i nn_eji ag

De SJ heeft in een parnflet dat in een oplage van 15*000 exem-
plaren in Amsterdam is verspreid., de beschuldiging van de
hand gewezen verantwoordelijk te zijn voor de wanordeli jkheden
op 30 april j«l. in Amsterdam. De SJ meent het slachtoffer te
zijn geworden van een hetze, die ertoe zal leiden, dat zij in
het vervolg voor elk wanordelijk gedrag verantvvoordelijk sal
vvorden gesteld. Overigens is de SJ va.n mening dat Konin.g.innfi~
dag v/ordt misbruikt als demonstratie voor de bestaande orde.
Als een van de oorzaken van de ongeregeldheden op 30 april
noerat de SJ het gevoel van rnachtelcosheid onder de jongeren
tegenover de beslissingen van beroepspolitici over zaken ale;
de extra-uitgave voor de NAVO, de verhoging van de trair.tari.e-
ven, de BTV/ en de v/oningriood.
De tekst van dit pamflet zou zijn opgesteld door o.a.

Ô pjn̂ : is land.elijk voorzitter van de SJ|
beheert het algerneen secretariaat en is

een van de twee werkelijke leiders van liet politick bu-
reau van deze organ isatie.

Volgens (lid politiek bureau van de trotskis-
tische Ferares-groep) rnoet de oJ zich niet distancieren van
de met Koninginnedag in Ansterdari1. aangeriohte vernielingen,
anders sou ze zich vervreernden van de 2gn, Centraal Station-
jeugd.
Ook is tevreden over* het feit dat de FJG. de SJ en
de Hode Jeugd elkaar bij die gelegenheid niet hebben tegen-
ge;verkt»
£Hii,: i-s blijkbaar niet goed op de hoogte. Herder

werd bekend dat de FJG in verband met de gezarr.enli jke
1 mei-viering in Amsterdam, van de SJ een waterdichte
garantie had verlangd dat ongeregeldheden als op 30 apri
zcuden uitblijven, Anders zou de FJG zich terugtrekken.

SVB-marxistische v/e rk.gr oep en _dg__SJ

Zowel (lid van de SBK-SVB) wil-
len SJ'ers laten deelnemen aan bijeenkomsten van de SVB-werk-
groep raarxistische economie cm hen v?at politiek inzicht bij
te brengen,
Oĵ â : Deze werkgroep waarvan de leiding heeft< is een

t r o t _slo s ti s c h e aangelegenheid.

Reis van NSS-bestuurders naar Praag (IUS) gaat voorlopig niet
_door _ __ __ __ _ _ _ ___ _ _^ _

Sen voor begin mei geplande reis van enige KSI\~best'u'urders
naar het hoofdkantoor van de coairnunistische Internationale
Unie van Studenten (IUS) in Praag (de NSR is daartoe door de
IUS uitgenodigd) , gaat voorlopig niet door wegens de situatie
in Nederland.
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De an t i -NA VO-ac ti^vijte it e n

Tn de avond vari 6 mei zou in het 3VB-kantoor aan de
een bjjeenkornst van de NAVO-werkgroep plaatsvinden.

Behalve over het samenstellen van een brochure (waarraee men
al enige tijd bezig is), zou ook gesproken worden over in de
koraende tijd te ondernemen acties.

heeft stapels affiches (in de ingelse
taal) in zijn bezit, die nog niet eorder in Hederland ver-
spreid zijn. Volgeris een mededeling van betrokkene wordt er
in juni 19&9 een algemeen coordinerende vergadering over anti-
NAVO-acties gehouden, die wellicht in Nederland zal plaats-
vinden.
OjQ£U_: De anti-NAVO-actie is een gezamenlijke carnpagne van

West- en Oosteuropese jeugd- en studentenorganisaties,
vvaartoe het initiatief vermoedelijk van de IUS is uit-
gegaan.

Persbericht
28-̂ -1969

Volkskrant
24-4-1969

*) Staatssecretaris Grosheide \veigert subsidie krant Onderwijs-
front

Staatssecretaris Grosheide heeft geweigerd subsidie te geven
voor de verspreiding van een "muurkrant" van het onderwijs-
front.
_0pjg._: Z±e ook bulletin no. 36 d.d. 25-̂ -1969.

*) Omroep 2000

Aan dit dagblad is een stencil toegezonden met een toelichting
op een motie over de massamedia van de pressiegroep "Onroep
2000", Volgens dit persbericht vvil deze pressiegroep de re-
volutie een flink handje helpen door een eigen zendinachtiging
te verkrijgen. Daarvoor zijn leden nodig die rnoeten koraen uit
een werfcampagne onder de leden van socialistische partijen
(vooral de jongerenafdelingen), onder de schoolgaande en stu-
derende jeugd en onder de grote groep niet-georganiseerde
jongeren, "die toch politiek bewust zijn", zoals bijvoorbeeld
de lezers van "hitvreek".
De Omroep 2000 kan - en dat is de conclusie van de pressie-
groep die in Nijrnegen gezeteld zou zijn - "de revolutionaire
activiteiten in ons land op een niet-bureaucratische en zeer
efficiente wijze cob'rdineren en de versplinterde krachten van
de revolutie bundelen. Daarna is het realiseren van een onrno-
gelijk lijkende revolutie, een stuk dichterbij gekomene1'
Qp_m_._: Nadere gegevens over deze groep zijn niet bekend.
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De deraocratisch-socialistische studentenorganisatie "Politoia"
zou half mei a»s..in Delft haar congres willen houden.

MET BETRSKKING TOT DS SITUATIE IN DE STUDENT3NY/ERELD KAN

Bericht van
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VOLGENDS W OH Diâ  GERALD ._

Arc hie f.stukkeri Inzake anti.̂ gnimimî tî ĉhe ̂ actie_jran

Nijmeegse studenten hebben in het archief van de universiteit ee:
aantal mappen gevonden met gegevens over een anti-coramunistische
activiteit van uit de jaren 19̂ 7-19̂ 8. D'aarin zo1
Oeffi* sprake zijn van het oprichten van een gewapende studeuten-
groepc De betreff elide studenten zouden tot publicatie willen
over-gas n in het blad "Link" (= etudeutenblad voor de faculteit
der letteren)c

Berichten van
> en 6-5-1969

Bericht van
6-5-1969

-
Op ̂  mei 's raiddags he eft de Seiitrale Beleidskornrnissie (SBK)
van de SVB met afgevaardigden uit het gehele land achter geslotei
deuren vergaderd in de senaatskarner van de katholieke hogeschool
in Tilburg. Men zou van plan gevjeest zijn de studentenacties
landelijk te plannen. Bekend is -dat de Tilburgse studenten even-
wel niets verwachten van de SVB en hebben meegedeeld de SVB niet
nodig te hebbeu, Voorts zijn zij niet bereid gebleken de te vol-
gen strategic in details met de SBK te bespreken.

S V'B- iff qiai neirte_n __i n Tilb'arg?

Volgens bevinden sich in Tilburg heel wat SVB-prosiiueiiten
ora aldaar leiding aan de acties te geven.
Op_mtl.Het is niet duidelijk of hij daarniee doelt op de vergade-

ring van de SBK-SVB van zondag k raei dan wel op een eitua-
tie nadien.

2, De vergadering van 7 meis tijdens welke de bezetting v/erd
opgeheven is in elk geval bijgewoond door de in Amcterda.ni
studerende , lid SVB.

De situatie in Delft

Tijdens een vergadering van studenten aan de Til Delft heeft men
aich ontevreden getoond over het antwoord van de curatoren op
vragen. van de studenten ra.b.t. de situatie in Tilburg. Men ver-
wierp evemvel een door de Politeia-afdeling ondertekeud voorstel
dat de Delftse Studentenraad zich zou terugtrekken uit de atruc-
tuurcommissie, Ook een groep tot bezetting van de TH vond geen
gehoor «
Vergaderingen zijn aangekondigd voor 14- en 20 rnei. Acties zouden
niet aijn uitgesloten.

De situatie in Hi jmegen

Tijdens een op 7 raei gehouden Forura-bi jeenkorast is ook een recht-
se groep opgetreden, voortkomend uit de societeit Roland, die
zich verzet tegen de activiteiten van de links-radikale studentei
Ze noemt zich de "2 mei groep". (Een door deze groep ingediende
resolutie werd met grote raeerderheid van stemmen verv/orpen. )
De Forum-bi jeenkomst werd ook bijgewoond door Tilburgse studenter
Een nieuwtje v;as, dat alle aanwezigen in de saal mochten raee-
ste;nraen, ook de niet-studenten zeals de vertegenwoordigers van


