
MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

AAN: Zijne Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v. Mr. J. Kielstra.

Bijgaand moge U worden aangehoden 
Bulletin nr. 46, bevattende gevevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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- 2 NOV. 2001 NSB-voorzitter W. Uitterhoeve zei te verwachten, dat de studenten
tegenwoordigers zich uit de diverse structuurcommissies zullen 

���:_.e::__..!:.:.._�-1..c:.u.ugtrekken, omdat deze geen bestaansredenen meer hebben, nu de 
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minister zelf een structuur gaat opleggen. 

Studentenaktiviteiten in de vacaritiemaandei 

In de periode van 14 juli tot ca 25 augustus zullen er te Nijmegen 
twee soorten aktiviteiten plaatsvinden. 
1. l:en aantal NSR-seminars (z.g. 11 aktie-voorbereidende 11 -seminars)s

die o.a. aan de volgende onderwerpen gewijd zullen zijn:
- Bestuursvorm van universiteiten en hogescholen (14-18 juli),
- De positie van de docenten; het hoogleraarschap en het projekt-

onderwijs (14-18 juli).
- Selektie-systeem; numerus fixus (18-ca 21 juli).
- Relatie ;politiek-universiteit; formulering v.h. begrip 11 aktieve

universiteit"; e-en alternatief onderwijsprogramma.

2. Op initiatief van de USN, de z.g. Zomer-universiteit •
Dit omvat een reeks meer inhoudelijke semin�rs, per fakulteit
samengesteld, tijdens welke een maatschappij-krities onderzoek
plaats zal vinden, o.a. in samenwerking met buiten-universitaire
groepen (genoemd wordt o.m. de SJ).
Onderwerpen:

V�rhouding·Nederl�nd tot de Derde �ereld (1�15 augustus) •. 
- Technologie (15-27 aueustus).
- Medicijnenstudie/Gezondheidszorg in Nederland (8-15 augustus).
- Politieke Justitie •.
- Sociologie (men tracht te komen tot de publikatie van een

"Zwartboek '!1erkende J eugd 11 inhoudend: jeugdloon, vorming, etc.).
- Kritiek op de Nederlandse Pers.

Plaats van handeling: de aula van de universiteit van Nijmegen. 

NSR-reactie i.v.m. verbod SVS 

Op 20 juni 1969 heeft het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse 
Zaken de Studentenunie van Bohemen en Horavi� (SVS) verboden, o.m. 
omdat het bestuur van de SVS uit "anti-socialisten 11 zou bestaan • 
De NSR protesteert fel tegen deze beschuldiging en tegen het verbod 
van de SVS en eist d.m.v. een brief, gericht aan studentenorganisatie. 
in een aantal communistische landen, dat deze organisaties tegen het 
verbod protesten indienen bij de regering van de CSSR. 
(N.B.: Medio april 1969 bevond zich een VU-delegatie in Praag, waar 
een uitwisselingsovereenkomst op fakulteitsniveau werd getek�nd 
tussen de SVS en de SRVU.) 

*) Vrij v9or actie. 
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Sandwicha��oor SJ-secretaris 

Ex :rar. J!. 
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*) Op 27/6 begon de SJ met een sandwichactie voor het Huis van 

Bewaring op de Amstelveenseweg te Amsterdam, tegen het in voor
arrest houden van Hans van der Markt, algemeen secretaris van de 
SJ-Amsterdam. Het lag in de bedoeling deze actie de gehele week 
vol te houden. Daarna zou, indien Hans in voorarrest zou blijven, 
de actie een ander karakter krijgen, aldus een mededeling van de 
SJ. 

Wijziging bestuursstructuur ASVA 

*) Vanaf oktober' 1969 zal de secretaris buitenland van de ASVA • 
thans Karin Heeroma - worden vervangen door een zg. Commissi! 
Buitel!;!;and. Deze Commissie zal zich bezighouden met: 
- Sociale aspecten van buitenlandse studenten in Amsterdam.
- Informatie over actuele gebeurtenissen, in het bijzonder

m.b.t. de Derde Wereld.
- Informatie over onderwijs problematiek in andere landen.
�evena zal de commissie een taak krijgen i.v.m. de kom�nde NAVO
acties. Het is nog niet bekend wie er zitting zullen krijgen in 
deze commissie. 

Voortschrijdende. democrat:i.ser�an. de GU 

*) Aan de GU vaceert de functie van een gewoon Hoogleraar in de 
Bestuurskunde. 
In verband met een lopende benoemingsprocedure is thans voor de 
��_!!�al de studieverenigingen van de betrokken faculteiten 
om advies gevraagd. Het betreft hier de faculteiten der Rechts
geleerdheid, Economische Wetenschappen en Sociale Wetenscha.ppen 
- subfaculteit A.
NB.: Machiavelli is de studievereniging van de laatstgenoemde 

(sub)faculteit. 

Actie voor stemrecht on Collegekaart 

*)Uit een groepje studenten, dat direct na de bezetting van het 
Maagdenhuis het initiatief nam tot een handtekeningenactie te�en 
deze bezett��1�� om de gerechtvaardi.gde eisen kracht bi,j 
te zetten, is een groepering van een 30-tal studenten ontstaan, die 
zich "Stroming Democratische Studenten" (SDS) noemt. Deze groepering 
wil actie gaan voeren om te komen tot de verkiezing van studenten
vertegenwoordigers per faculteit door al diegenen, die in het be
zit zijn van een collegekaart. 
Men gaat er van uit dat: 
1. De studenten wel belangstelling hebben voor wat er in de

faculteit gebeurt, ma.ar niet voor het geheel van de universiteit.
2. Alle studenten vertegenwoordigd moeten zijn, ook al zijn. ze

geen lid van de een of andere vereniging.
De groep heeft zich per brief gepresenteerd aan het Presidium en 
het College van Curatoren van de GU en overweegt het sturen van 
een adres aan de Tweede Kamer, het benaderen van faculteitsver
enigingen en het verspreiden van affiches. 
De actie zal worden uitgebreid tot andere universi-teits-steden. 
Wat Amsterdam betreft hoopt men op een vruchtbare samenwerking 
met de ASVA, die volgens de groep al een apparaat bezit om derge
lijke verkiezingen te organiseren. 
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�vengenoemde brief van de "Stroming Democratische Studenten" 

21-6-69 (SDS) aan het Presidium van de GU is o.m. besproken door de 5 
studieverenigingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Deze 
spraken zich eveneens uit vóór stemrecht op collegekaart; echter 
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pas na overeenstemming met de ASVA. Zij zijn tegen verkiezing bij 
univ"ërsitaire inschrijving, omdat de 1e-jaars·dan nog geen inzicht 
in de diverse standpunten kunnen hebben. Overigens achten de studie
verenigingen de brief van de SDS nogal vaag. 
Tenslotte stellen zij zich op het standpunt, dat de gehele proble
matiek m.b.t. de studentenvertegenwoordiging binnen de ASVA moet 
worden opgelost. Juist nu het Presidium zegt te overwegen de ASVA 
niet meer als onderhandelingspartner te erkennen, dienen de stu
denten niet buiten de ASVA om met het Presidium in overleg te treden. 
Daarom wordt de SDS aangeraden zich met de ASVA in verbinding te 
stellen. 

Vredesweek 19b2 

*) Van 22-27 sept�mber a.so wordt de Vredesweek gehouden, die landelijk 
wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad, die dit 
jaar als thema de Noord-Zuid ,problematiek heeft gekozen. Aangezien 
�it thema vorig jaar reeds in Amsterdam aan bod kwam, besloot het 
Komité Vredesweek Amsterdam hiernaast een ander. thema aan de orde 
te stellen, nl. het leger. 
Uit de combinatie van beide thema's kwam de volgende o·nderwerpen
indeling naar voren: 
1. wapenproductie, internationale wapenhandel; economische en

maatschappelijke aspecten daarvan;
2. militaire dienstplicht, alternatieve dienstplicht î dienst

weigering; ideologie en mentaliteit binnen het leger;
3. rol vanhet leger c.q. van de militairen in de Derde Wereld;

invloed van Westerse legers - NAVO, geheime diensten, opleiding -
op legers van de Derde Wereld.

4. de kerken en het leger.
·rn bedoeld comité hebben o.a. zitting vertegenwoordigers van Pax
Christi, de Federatie van Jongerengroepen van de PvdA, de Werkgroep

11Rietsuiker 11
, het Biafra Actiecomité, de Polemologische Studie

groep Amsterdam, Kerk en Vrede en Actiegroep Zuidelijk Afrikae 
Opm.: 1. Het bovenstaande is interessant als men bedenkt dat de 

anti-NAVO-campagne zoals deze voor het komende najaar is 
gepland en door de NSR wordt georganiseerd, raakvlakken 
heeft met deze Vredesweek. Gedacht wordt daarbij aan het 
onderdeel om samen met de witte BVD, de SJ, de SVB, de 
Actiegroep Delft, in aansluiting op een hoofdstuk dienst
weigering in de nog te verschijnen anti-NAVO.,,.brochure, 
door deze organisaties en groepen actie te laten voeren 
samen met Pax Christi, Sjaloom, Kerk en Vrede, Inter·· 
��rt�lij�_Yr�gg§��r§g�, Katholieke Werkende Jeugd-{K�J)
bij o.a. de kerken J�-��-Yr��������� 
Voorts denkt de NSR aan het uitgeven van een krant met 
als hoofdthema's o.a. 1) verschuiving van het probleem 
Oost-West naar Noord-Zuid en 2) dienstweigering. 

2. Het zou interessant zijn te weten hoe het verband ligt
tussen de actie van het Interkerkelijk Vredesberaad en
de anti-NAVO-campagne van de NSR.

*) Vrij voor actie 




