
MEMORANDUM 1i11i 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKE'N-x • .._ " 

B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

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

Bijgaand moge U worden aangebode 
bulletin nr. 49, bevattende gege 
inzake studentenactiviteiten. 
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Bulletin no. 49 dd. 22-8-1969 

- 2 NOV. 2001
Deze rubricering is 
beëindigd na :) = jr. 

•) Maagdenhuis-fi!m moet tot acties aanzetten 

In september a.s. hoopt het zich noemende Kollectief Maagdenhui.sfilm 
te kunnen beginnen met de distributie van een film, die is samengesteld 
uit opnamen, gemaakt tijdens de bezetting van het Maagdenhuis. De op
namen zijn afkomstig van mensen van de Filmakademie en de Cineclub Am
sterdam. Deze groep wil met de film niet alleen informatie geven, maar 
ook stimuleren tot directe politieke actie. Het is de bedoeling de 
film te vertonen op scholen î in buurthuizen, fabrieken, canti.nee en 
op universiteiten. 11De mensen, die aan de productie hebben gewerkt, 
en anderen die bij de bezetting betrokken waren, zullen met de film 
meegaan om vragen te beantwoorden, een concrete discussie over de si
tuatie van de aanwezigen te stimuleren en om tot actie aan te zetten", 
aldus het persbericht. 

*) �prichting Maagdenhuiscomité 

Op 5 augustus is de oprichting bekend gemaakt van een comité dat ZJ.cn 
wil gaan inzetten voor het ongedaan maken van de straffen die zijn 
opgelegd aan de bezetters van het Maagdenhuis. Het comité wil gelden 
inzamelen ter bekostiging van de verdediging van de veroordeelden in 
hoger beroep en in advertenties uiting geven aan de ernstige veront
rust:i.ng over het justitie-optreden na de bl}Zetting. Van het cornit& 
maken deel uit hooglera.ren en leden van de wetenschappelijke staf \'"an 
de Universiteit van Amsterdam, bedrijfsarbeiders, studenten en ku!lstc
naars, in totaal 43 personen. 
9J2!.12•:L.. Ongeveer ·10 van hen zijn lid van de CPN; 

2, Het correspondentie-adres berust bij de communist D:rs. Rudi van 
der Velde, 3e Oosterparkstraat 88 hs. Dit huis is een CPN-pand. 

'rijdens een op 19 augustus j .1. gehouden bijeenkomst van dit comité 
zou besloten zijn, in de procedures voor het Hof één zaak helemaal uit 
te werken, met een overmaat aan juridische bijstand en materiaal. 
(De eerste zaken, ondermeer die van Ton Regtien, zullen waarschijnlijk 
op 11- september a.s. door het Amsterdamse gerechtshoî worden behandeld). 

"") ��ntal o_r_g__�nisaties noemt vonnis in zaak SJ-secretaris 11 nolitiej� 
jus�i�" 

In een communi�ué delen de PSP, de SVB, Sociale Academies, Studenten
raad VU (SRVU) en SJ mee, dat volgens hen uit de in hoger beroep aan 
de secretaris van het SJ-district Amsterdam opgelegde straf blijkt dat 
er spra.ke is van politieke justitie zoals ook gebleken is uit de Maag·· 
denhuisprocessen. 

Berichten van 
15 en 19-8-1969 

Activiteit OE 23 augustus a.s. in Amsterdam 

Vernomen werd dat op zaterdag 23 augustus a.s. na de sluiting van de 
jongerensociëteit 1

1Far1.tasio 11 (dat verbouwd zal worden om daarna medita-· 
tiecentrum 11De Kosmos 11 te gaan heten), op de Dam in Amsterdam onder 
·auspiciën van de SVB, de SJ en de Maatsche.ppij tot redding van de Maat·· 
schappij, een manifestatie zal worden georganiseerd. Het zou hier een
soort happening bet�effen gericht tegen de autoriteiten. Ook zou er een
fictieve brief van burgemeester Samkalden worden voorgelezen. Volgens
een ander bericht zou Mr."Dr.J.D.v.d.Meulen hie:cva.n een provoceren<le
actie willen maken gericht tegen het 11ophalen 11 van Dam-slapers, waarbij
de deelnemers zich mogelijk zullen tooien met gele sterretjes. De SJ
zou daarwee evenwel niets te maken willen hebben.
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- K\•rëtsbaar Volgens een derde bericht zou bedoelde v.d.Meulen een dezer dagen 
hebben gezegd dat aandacht besteed moest worden aan de volgens 

r-����������m onwetmatige en onrechtmatige arrestatie van grote groepen
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Bericht van 
begin aug.'69 

Kwetsbaar 

• 

• 

Bericht van 
halî juni 1 69 

mhippies op vet"schillende plaatsen in Amsterdam. Hij was van 
ening dat er geen enkel verschil bestond tussen deze razzia's 

de jacht op de Joden destijds. 
1. v.d.Meulen trok al eerder de aandacht: Zie bulletin no o 

40 dd. 23 mei 1969 pag. 5.
2. De Maatschappij tot redding van de Maatschappij is opge

richt door bezoekers van 11Fantasio". Zij liet van zich
horen inzake het wetsontwerp over het voorarrest.

Discussie over het al dan niet voortbestaan van de SVB 

Tijdens een begin augustus in Nijmegen gehouden bijeenkomst van 
de NSR bleek Wilfried Uitterhoeve, voorzitter van het NSR-bestuur, 
van mening te zijn dat de SVB in feite niet meer bestond. Dat gold 
ook voor de Raad van Vijftig (=NSR). Als oplossing voor de ont
stane impasse zag hij het instellen van een 11praatdagrr (eens per 
maand), waar actuele onderwerpen zouden moeten worden besproken 
en waaraan de grondraadsbesturen en activisten rond deze besturen, 
zouden kunnen deelnemen. Volgens Uitterhoeve was n.l. gebleken 
dat in de meeste universiteitssteden de grondraadsbesturen de 
actiekernen vormden. 
Op deze bijeenkomst kwamen ook de studentenpublicat:i.es hier te 
lande aan de orde. Sinds enige weken verschijnt er wekelijks een 
bund,1 NSR-stukken, die worden toegezonden aan NSR-bestuursleden 
en medewerkers. Aangezien op die manier slechts een kleine kring 
personen daarvan kennis kan nemen, wil men vanaf september een 
tweewekelijks periodiek gaan uitgeven,waarop iedere student zich 
kan abonneren. Iu dit periodiek zou dan nieuws worden gegeven 
over de universitaire wereld, het onderwijsfront, de te voeren 
acties en nieuws uit het buiten.land. 
Het zou de bedoeling zijn dat "Student" blijft verschijnen :i.n 
zijn huidige vorm, zij het dat ook het NSR-bestuur daarin zijn 
mening naar voren kan brengen. Men is van plan wat agressiever 
te gaan schrijven en wil dit bereiken door de tot nu toe onaf
hankelijke redactie om te vormen tot een redactie van NSR-mensen. 
Ook de SVB-publicatie "Demokrater" blijft bestaan. Daarnaast zal 
evenwel door de SVB in samenwerking met Politeia een soort kader
blad worden uitgegeven, mogelijk onder de naam "Revolte". Het zal 
vier- tot zesmaal per jaar gaan verschijnen. 

Acties: 

lo In het najaar zal actie worden gevoerd ter propagering van 
de dienstweigering. 
Opm.: Zie ook de activiteiten rond de Vredesweek en de NSR

actie tegen de NAVO (bulletin no.46 dd. 4-7-1969). 
2. Eind augustus/begin september zal de "aanval" worden geopend

op de Nota Veringa.

Raad van Vijftig NSR 

In verband met het niet meer functioneren van de Raad van Vijftig 
is een voorstel van het NSR-bestuur op een recent gehouden bijeen
komst van vertegenwoordigers van grondraadsbesturen aangenomen� 
waarin dit bestuur gemachtigd wordt om met de grondraadsbesturen 
te komen tot een regeling van periodiek overleg. De uitslagen daar
van zijn voor het NSR-bestuur bindend. Aan de hand van deze resul
taten moet een statutenwijziging worden voorbereid, krachtens welke 
de Raad van Vijftig plaats moet ruimen voor dit periodieke overleg. 
Een en ander zou in september a.s. zijn beslag kunnen krijgen. 
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pop kosten van de Sowjet-Unie met vacantie in Riga? 
Bericht van 
begin augustus 
1969 
�sbaar 

. 

Vernomen werd dat enige topmensen van de SVB op uitnodiging van de 
So�jet-Unie vacantie houden in Riga. Onder hen zouden zich de trotskist 
Herman· Feddema en Frank J·aap Buys bevinden. 

1 

Bericht van 
half juni 1 69

Persbericht 
21-8-1969
•

Relatie studenhloE;eoai tie-onder.!!ijsfr2!:l 

De NSR zou van plan zijn zich in de naaste toekomst te gaan bezighouden 
met de relatie van de atudentenoppositie tot het onderwijsfront. Ge
dacht wordt daarbij aan de vorming van actiekernen per regio (als uit
vloeisel van de publicatie van "Ha, die Meester"), gevolgd door het or
ganiseren van streekcongresE;en inzake het onderwijsfront in september
oktober. Ook zou een brochure gesohreven moeten worden over de onder
wijspolitiek inzake het secundair onderwijs. 

Kritiek van scholieren op acties van le�_!! 

�) Naar aanleiding van de activiteiten van de Raad van Leraren bij het 
VWO/HAVO, hebben enkele groepen van kritische scholieren kritiek geuit 
op de acties van leraren. Met name de actie van leraren van het Twickel 
college wordt veroordeeld vanwege de autoritaire opzet. De leraren vra
gen alleen om beter overleg tussen leraren en regering, maar de kri
tische scholieren willen verder gaan en vragen om overlegorganen waarin 
leraren, leerlingen en personeel zitting hebben. Zij missen in de lera
renprotesten wezenlijke kritiek op de Mammoebvet en eisen afschaffing 
van het cijfer- en examenaysteem o 

Wanneer de leraren op 26 augustus in Utrecht mochten besluiten om tot 
11staking" over te gaan, zullen de kritische scholieren deze staking 
aangr:i.jpen om fundamentele onderwijc;ye1•nieuwingcn te propageren. 

Situatie in Utrecht 

Bericht van 
begin augustus 
1969 

Verwacht wordt, dat begin september gestart zal worden met een actie 
rond de universiteit waarin ook de eerstejaars studenten zullen w<>rden 
betrokken" 

�sbericht 
9,.8-1969 

Bericht van 
juli 1969

Utrechtse studenten houden eigen voorlichti�gsd� 

*) De Utrechtse Studenten Faculteiten organiseren van 21 tot en met 23 
augustus eigen voorlichtingsdagen, die een tegenwicht moeten vormen 
tegen de officiële oriënteringsdagen die de universiteit organiseert. 
In het USF-centrum zal gestreefd worden naar een "bewust kritische <>p
stelling'' van de aankomende student. Het thema van deze voorlichting 
(experimenteer-universiteit) zal worden uitgewerkt in discussies, toneel 
spel en vrije expressie. 

Situatie i.n Tilburs 
.. 

Volgens nog onbevestigde berichten zou het "Links Front" in Tilburg 
eind a.ugustus- begin september een "stunt" willen uithalen. Daarbij 
zou gedacht worden aan een tijdelijke (gedurende een week) bezetting 
van de hogeschool. 
Gebleken is, dat - althans in de eerste dagen - voor een voor 18 tot 
augustus georganiseerd aemina1· weinig belangstelling bestond. 
Onderwerp: "Ontwikkelingen van het socialisme van de laatste 150 
Op de eerste dag waren er 25 belangstellenden, welk aantal op de 
dag daalde tot. 15. Slechts 3 van hen kwamen niet uit Tilburg. 

GEHEIM 
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erunivereiteit in Nijmegen niet geslaagd 

'""....-°'"rw----_.._�--'�nomen is dat de zomeruniversiteit in Nijmegen, aldaar georgani-· 

De Waarheid 
15-8"1969

• 
"Justiz-Info11 

• 

seerd van 15 juli tot en met 22 augustus (zie ook bulletin no. 47 
dd. 11-7-1969), ,geen succes is geweest. Alleen het seminar over
"Seks en maatschappij" zou tot redelijke resultaten geleid hebben.
Een seminar over het politieke karakter vanch rechtspraak (15 tot
22 augustus) zou zelfs de "mist zijn ingegaan11

o 

Rotterdameie stu�en t��-_lcri tl�..!!�n unt ver si te_i tsrappor� 

*) De Algemene Rotterdamse Studentenvereniging heeft een verklarj_ng 
uitgegeven waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een rapport, dat kort
geleden is opgesteld door de zgn. Commissie Universiteit Rotterdam. 
Daarin wordt gezegd dat dit rapport doelt op een bestendiging 
van de bestaande machtsverhoudingen binnen de universiteit en dat 

geen ernst wordt gemaakt met de democratisering. Aangekondigd wordt 
dat een driedaagse bijeenkomst zal worden gehouden, waarop doer 
studenten, het technisch-administratieve personeel, hoogleraren 
en curatoren zal worden gediscussieerd over de organisatie- en 
bestuursvorm van de universiteito 

Internationale actie tegen d�_justitie? 

In een artikel in 11Justiz-Info11 van de Republikanische Hilfe in

Frankfort, van welke uitgave slechts enkele exemplaren in een 
Amsterdamse boekhandel verkocht werden, wordt onder de titel 
"Amsterdam 620 1

1 aandacht besteed aan de recente Maagdenhuis-. 
processen. Volgens dit artikel kwam het in Amsterdam pas na de 
eerste veroordelingen, o.a. die van Regtien, tot spontane acties& 
De opstand ging evenwel net zo snel in rook op ale die tegen het 
inzetten van de poli tie b:i.j de ontruiming van. het Me.agdenhuis. 
Datgene wat da machthebbers wensten, gebeurde: de volledige demo
ralisatie van de Amsterdamse linkse elementen. De schrijver stelt t 

dat d0ze gang van zaken voor hem en de zijnen de volgende conse
quenties heeft: 
1eo de noodzaak van het ontleden van <à processen. tegen bttitenJandse 

revolutionaire bewegingen die zich in dezelfde situatie bevinden, 
b.v. in Nederland, Engeland en Frankrijk;

2e. het beginnen van discussies met deze groepen over de vraag hoe 
deze processen in de politieke, offensieYe strategie betrokken 
kunnen worden; 

3e. het doorgeven van de theoretische en practische conclusies, 
die in het kader van de anti-justitie-campagne in West-Duitsland 
tot nu toe ontwikkeld zijn. 

Het artikel besluit, dat tegenover de uniforme vervolging van de 
justitie in alle landen (zoals ook weer in Amsterdam gebleken is), 
op lange termijn een uniforme strategie van de onderdrukte gro0pe11 
gesteld moet worden. De voorbereiding van een internationaal justitie 
congres zou daartoe mogelijkheden bieden. 
Opmo ...1:. 620 slaat op het aantal studenten dat terecht moest staan; 

b De Republikanische Hilfe werd in juli 1968 in Frankfurt 
opgericht door o.a. de SDS-advokaat Horst Mahler, dr. 
Klaus Meschkat (zie bulletin no. 48 dd. 18-7-1969) en de 
vroegere voorzitter van de SDS Karl-Dietrich Wolff. 
Doel: het voorbereiden van de verdediging van personen, 
die wegens buitenparlementaire oppositionele activiteiten 
vervolgd worden. 

�) Vrij voor actie 




