
MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

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

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 54� bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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oaze rubricering is. 

���·��i��ra���o�L'�·��--tedoelde manifestatie in Amsterdam deel te nemen.

Bericht van 
29-9--1969

• 

Persbericht 
29··9·-1969 

• 

*) 

SJ royeert 8 van haar leden op concrres in Utrecht (27 en 28 seEt, 
1969) 

Tijdens het eerste deel van het 9e congres van de SJ, het afge
lopen weekend gehouden, zijn 8 leden van het district Amsterdam 
geroyeerd. Het roye�ent van zeven van hen werd aangenomen met 
ca. 80 stemmen v66r, 40 tegen en ca. 14 blanco. Zij hebben samen 
met een elftal, als gevolg van het royement uitgetreden leden, 
·een werkgroep opgericht, Zij zijn van mening dat jongeren uit de
socialistische stromincen zich moeten verenicen in ifn socialis
tische eenheidsjongerenbeweging.
Tot de geroyeerden behoren o.�. Joost Kircz, Dick Sijtsma, Her�an
Ubachs en Herman Pieterson.
Ql2E!• 1. Vijf van hen ziju trotskist of hebben trotskistische re·

laties. 
2, Voor de voorgeschiedenis, zie de beide voorgaande bulle

tins. 

Op het coneres bleek voorts dat de SJ zich wil ontwikkelen van 
een pure actiecroep naar een organisatie met een eigen politieke 
visie. Hoewel de harde acties zeker niet zullen verdwijnen 1 zul
l0n de SJ'ers zich in de toekomst - zo is besloten - toch meer 
gaan toeleggen op activiteiten jn basisgroepen (bijv. het onder
wi:i��front). 
Ver�er k�n ffien op korte termijn acties verwachcen voor het af
ncli�ffen van het j�u5dloon alsmede unti-NAVO-acties o.R. op scho
len en in kazernes. 

*) Vrij voor actie • 
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i�x. no. 1

Dit bulletin bestaat uit 5 blz. 

NSR-seminar in Nijmee,cn op 19
1. 

20 en 21 �n_terr1b�:S....l2�2 
Op bovengenoemde data organiseerde de NSR in samcn·,erkins mat A� 
Unie van Studenten in i'iijmegen (lJ.'3H), aldaar een scrninnr :w,:;r t'f 

nota-Verinea, de interimregelingen voor de bestuursstructuur en 
de acties voor de komende tijd. De vergaderin�en �c�cion biJse
woond door ca. 60 personen; al:.! e g:conclrade11 vuu·,�n vGr-ter0;.-,vcor
<..ligd; Nijmegen het slechtst met 3 p,:!rGonen, Amste:-:-äp,_;n met ca .• <�O, 
De algemene indruk was dat alle aa.nwcnügen vrij er.tl",oè!.sinnt deE:� ·· 
namen aan de besprekingen in de 1·•erkgroepen. D;;_: "1;lena:',re 11 ve,:..·�,.-
deringen liepen echter uit in eindeloze ideclo�ische discussie� . 
Als gevolg daarvan kon het programm� niet worden afgewe0tt tn 2�1 
het seminar op 27 en 28 september a.s. in Utrecht �orden �ooriie
zot. Actieî waren met name 'l'on Re�tien, F'):'ank Jaap i�uyis� ,,iel" , çJ '. 
(allen Amsterdammers) en IIugues Boetraad (Nijn:esen). Bol te hlC'f,!, 
pas terug te zijn uit Berlijn. (Opm.: nadere :;ueevens or.·i ln·t:i::e,1;. 
Op de eerste twee dagen nam ook Marianne GJ·eidn.:,1.w a;;:.:-, 1rnt sern-.11·:··· 
deel. iij vertrok evenwel reeds de 20stc, aan�czian er :0l��ns 
haar een belane;rijke J:é).ri.�se studE�rltenle:i der ,;;,,'.U' A1.�r:;"l.<!1'rL,rn 'ras 
overgekomen om hRar te spr�ken. (Vermoedelijk �1uin «�1��2r). 
:22 ... 2. ! .. �a:ci.:tnne Greic1.J.r:uc.; be�::icJt.Lkt o\ret" gocdB .r�lat:t.es 1!1:.�L !3t:u .. ��:: · 

r.�!'.tei<i(ffS in hèt oui ten land� 7n(;)t Dame Frard-::r:i.jk 1:,r, i,.;,�·.-d ,·.:1 , .
In maart 1963 r:tird zij benoenid tot secr�t,u·esbe •)l':i.brnl�.::t,
vrui de SVB. In mei j.l. had zij de leiriing bij de b0�0t+:.M
vs.n de Aula van àe Ur:i ver si tei c van Am"t e:::-dam ( wcL�e ·,,·)0:: ..
afging aan de bezetb.ng van het lfa.0.r:;denhuis).

2. Geismar Has een va.n de leiders van de un:.i.ver.sib).:i.re ccvo:u.,,
in mei-juni 1968 in Parijs.

Tijdens het seminar werd ook een lijvig stencil GC6�stribuecrd 
(39 pagina's) dat niet gesigneerd v1as, handelend ovç;r d2 actu:::�_e 
situatie in de studentenwereld. Met name werd daarin lic�t �e�or·· 
pen op de ineenstortin� van de SVB en de verhoudin�en tuscen de 
NSR, de grondraden en de lokale act:i.e::;r·oepen onderl::..n�:. 0.:.1 de p,)
riodieke vergadering�n van l�SE en {!,)'on draden ( e<�n vor:-:1 ,w:, ,'or, f;:1.c:. 
waartoe men onlangs besloten heeft) zouden zoveel moG�lijk voor 
de NSR, de grondraden en de diverse acti cgroepen bin,:leni

:..
<:. bes��·,::: ... 

ten moeten worden genomen, zo werd in dit stencil a�nbevolen. Ji� 
zou namelijk in de huidige situat:i.� de enic;e mo5elijkh0iè. zi:n c···· 

te komen tot een lande�
)
.j!:� stratcr;·i.e . 

.Q_pm. Dit bij7,onder interessante stûncil werd - voorz.ovr-r ·,,(,kc1�d-
tijdens het seminar niet in behandelini genom�n. �o;elijK 
zal dit nog gebeuren op het te Utrecht te houden vervol�
seminar, 

GEHEIM 
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AS VA-gids 
eerstejaars 

• 

*) 

11 .SVB-Cahier 11 no.4 
Bericht van 
19-9-·1969

ASVA-werkweek 22 t/m 26 sentember 

De ASVA organiseerde in deze week (22 t/m 26 september) op haar 
kantoor, ,/eesperstraat 51, een reeks middae- en avondbi,jeenkomsten 
ter bespreking van (1) de problemen rond de rechtsvervolging van 
Maagdenhuisbezettors en (2) de meer algemene studentenproblematie� 
(iBterimregelingen, 11Haris-Veringa 11

1 onderwijs als produktiefa.c
tor, centralisatie, corporatisme etc.). Op donderdag 25 september 
zou een ASVA-ledenvergadering worden gehouden in de Aula van de 
UvA met als agenda-punten: het voorstel-Belinfante, de nota-Vering 
en het tegenplan van de wetenschappelijke staf. 
ÜI?m• Deze werkweek dekte voor een deel de onderV1erpen die ook tiJ-

dens het NSR-seminar in Nijmegen aan de or�e waren gekomen 
(exclusief het stencil over de situatie in de studentenwereld) 

!!!:_� ABVA-bestuur en de uitspraken van het Amsterdamse gerechtsh<::_f 

Naar aémleidine; van de uitspraken van het Amsterdamse gerechtshof 
tegen de eerste verdachten in het MaaBdenhuisproces, gaf het ASVA
bestuur een communiqué uit, waarin werd vastgee:teJ.d dat ? 1de met. 
grote felheid gevoerde acties van de studenten, stafleden, profes
soren en ook van de arbeiders, werkende jeugd en andere groepen; 
succes hebben gehad''· De ASVA zal zich 1 aldus de verklaring, oncter 
geen enkele voorwaarde neerleggen bij het feit dat de rechter vast
houdt aan het strafbaar karakter van de 1-:aagden!rnisbezet('.:i.ng. 110r.
da.nks strafvermindGring in hoge1· 'oeroe}) betekel'!t d.i t. proces een 
t·�:i.trot:ï"iug \rr;.1.:. d.e de:"JOC.!."' 3.tie in. ons lond tt , zo Uh:: e:ut h,::;:t bcs:..:...:LU" "' 

ASVA-cons1:es 5-n oktobe�s. over vori�en van inspraak? 

In een boekwerkje bestemd voor eerstejaars verzorgd door de ASVA, 
wordt o.m. aandacht besteed aan de Gituatie op de universiteit, 
met name ook i.v.m. de herstructurering. Aangekondigd wordt dat 
de ASVA in oktober een congrea zal organiseren waar d� verschillen
de vormen van inspraak worden geanalyseerd. 11 l·l:i.ssch5.en kan er een 
strategie worden ontwikkeld orn vanuit de huidige situatie verder 
te komen." 

De SVB en het fascisme 

Het SVB-Cahier no.4 zal in twee delen uitkomen en gewijd ziJn aan 
het fascisme. De eerste oplage, 3000 exemplaren, zou al bijna uit
verkocht zijn. De SSP (Stichting Studenten Pers) beschouwt dit 
goed uitgevoerde boekje als de eerste naoorlogse benadering van 
het fascisme die op een wetenschappelijke analyse eericht is. Bij 
de samenstelling zijn o.m. de leden van de project5roep voor fas
cistisch taalgebruik van het Instituut Nederlands te Nijmegen be
trokken geweest. 
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11 B�andpunt 11 

--9-1969 
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Persbericht. 
18-9-1969

I'/ieuwe naam SV��hiers 

Vernomen is dat de SVB-Cahiers voortaan zullen heten "Cahi(;r voor 
:=;ocialistische politiekn. Ze zullen worden uitgegeven door de s:;;p 
in Amsterdam in samenwerking met d.e SSP in Nijmegeno H�t eer:,te 
nummer �al gewijd worden aan de Belgische trotskist Ernest Handel, 
Later zullen er twee brochures uitkomen over parlcmentarismee 

Ex-bezetters Maagdenhuis: 11Nu�n snelle acties" (II) 

Ten vervolge op het in het vorige bulletin vermelde persberich� 
(pag o3), is omtrent de da.arin bedoelde vereadering van de ASVA 
op 15 september j�l o nog bekend geworden dat men uit tactische 
overwegingen gee� snelle acties wenst. Men wil de definitieve 
voorstellen van de wetenschappelijke staf afwachten en pro�eren 
tot een compromis te komen. 

*) Studenten en h(;t gebruik �Mweld 

In een interview met o.a. de studentenleiders Frank Jaap Buys 
(Amsterdam) en Henk Sips(Nijmegen, tevens bestuurslid NSR) is 
het gebruik van geweld aan de orde gekomen. Een der stuCentcn 
zei daarover, dat volgens hem een bepaalde oppositie het recht 
had t indien zij op ontechtmatigc gronden onderdrukt werd, zich 
met geweld te verzetten. Als middelen van verzet noemde hij o�a� 
het binnendringen v�n vergaderingen, het laten zien dat stukken 
in kluizen liggen, dat de beslissingen genomen worden in direc�iE 
kamers enz. In de loop van de discussie werd deze situ&tie ook 
op die van de arbeiders gebracht, 11 '.'fanneer a.rbeiders zich Y.'ee.1:i.
ser321, dRt op flit r"1om�·n t. rtis�chi�n in 30�� �.ran e.J 10 Óf�tl:r.ii.j".!<;�n il! 
de directiekamers geheime plannen k.1a2r liggen in:éake ctl dan "t:.:t,,t 
ontsla.g ç al dan niet uitb:i.•eiding

1 al dan niet opheffing van he'!; 
bedrijf, v1anneer zij zich reiüiseren dat die eenzijdig� macht van 
de manager in de bedrijven beslist oYer hun toekomst, z;ullei.l zij 
op dat moment zeggen, ja, wij moeten die documenten g:cijpen! 1

• 

Voorts bleek dat de studenten dac'hten dat de strijd harder zou 
worden, hoewel er anderszijds heel weinig overleg wasQ Tenslotte ( waren zij van mening dat steeds meer studenten gaan inzien dat 
het gaat om de omverwerping van de maatschappij en dat het geen 
zin zou hebben onderdelen van het systeem te veranderen. 

*) Anti-NAV.Q::.Q2.g_gres op 21 en 22 no·<Tember a.s. 

Piet Ordeman, secretariH buitenland van het NSR-bestuur, deed 
nadere mededelingen over het op 21 en 22 november a.s. in A�ster
dam te houden anti-NAVO-congres, dat zal plaatsvinden op initia
tief van de NSR in samenwerking met de 11v1itte 11 BVD (Bond van 
Dienstweigeraars), de grondraden en verschillende studentenorga
nisaties. Op het tweedaags congres wordt een groot aantal ver
tegenwoordigers van linkse groeperingen uit verschillende NAVO
landen verwacht. Voorts zouden enkele deserteurs uit Portugal en 
ontsnapte gevangenen uit Griekenland overkomen. Het wordt volgens 
Ordeman een strak politiek congres, dat wordt afgewisseld met 
toneel en films

0 ooa. over NAVO-wapens. Het congres, dat zal plaa· 
vinden in het RAI-congrescentrum, zal op zaterdag 22 nove�ber 
eindigen met een grote demonstratieve optocht door Amsterdam

1 
waa 

in alle congresgangers zullen meelopen. 
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Voorts wordt in 11 Felix Heritis" een toneelstuk van Peter 1;;eiss 
opgevoerd, terwijl het de bedoeling is in 11De Brakke G!'ond" ec11 
politieke kermis te houden. Tenslotte wil men tijdens het congres 
pamfletten bij kazernes uitreiken, waarin wordt opgeroeyen tot 
dienstweip;ering. 
2.J?..�: Voor de activ:i.teiten van Piet Ordeman zie bulletin n.0 0 53, 

pagv 2" 

Inzake dit congres is nader vernomen, dat een zaal met een 
teit voor 1500 personen door Eric de Lange, namens de NSR, is af
gehuurd voor 21 november 's avonds en de 22e overdago De titel �a
het congreE zal zijn "Veiligheid in Europa 11

o Medegedeeld is dat 
vertegenwoordigeie uit geheel Oost-Europa zullen worden uitgeno
digd. 
Opm.: Over Eric de Lange is in verband met dit NAVO-.congres reeds 

eerder gerapporteerd $ 

Toenemende ka,ns op scheur.ing _b:i_j __i�SJ 

De kans dat er in de SJ-gelederen een scheuring zal optreden (zie 
ook vorig bulletin) neemt toe. Dat blijkt uit nieuwe congreastuk
kenpie een dezer dagen aan de voorgaande zijn toegevoegd. 
Deze stukken bevatten Oom. een verslag van de commissie die zich 
bezie: heeft gehouden met het onderzoek naar de wenselijkheid VP.!:, 
het royement van Herman Ubachs. De commissie is tot de conclusie 
gekomen dat dit moet gebeureno In een ander. stuk spreken verte
genwoordigers van afdelingen buiten Amsterdam hun afkeuring uit 
over de activiteiten van de groep van 20 opposant�n (voor een 
deel trotskisten); er zijn &oortgoljjke verklaring�n van het d5E
strict Rijnmond en van de afdeling Amsterdam-Zuid. Tencl0tte worl· 
door.het polit:Lek bureau van de SJ een nadere t.oelic.l1ting gegcv01-� 
op het punt inzake het "democratisch centralisme"� 
Rectificatie: Zowel in bulletin 52 als in no.53 is ten onrechte 

- de term "democratisch socialisme" ge:bruikt
van "democratisch centralisme 11

• 

In zijn nadere toelichting stelt het SJ-politiek bureau, kenneltk 
met het oog op de groep van opposanten, dat iedere groepsvorming 
radicaal moet worden afgewezen, daar op die manier een volkomen 
oncontroleerbare macht binnen de organisatie kan worden gesclla11E,11 
Het optreden van een groep - al dan niet verbonden met een poli
tieke beweging buiten de SJ - leidt er onvermijdelijk toe, aldus 
het politiek bureau, dat ook andere stromingen zich gaan organi
seren, zodat we een soort federatie van stromingen worden, die 
alleen nog een recruteringsgebied gemeen hebben. 

Tijdeliike bezetting curatorenkamers in Tilburg 

Leden van de actiegroep 11Veringajes11 hebben op 25 septen:ber van 
's morgens 11 uur tot 's avonds 9 uur de vertrekken van de cura
toren van de Katholieke Hogeschool Tilburg bezet gehouden. 
's Avonds trokken de bezetters zich eigener bewegi!1g terug. Het 
lag in de bedoeling van de actiegroep de hogeschool het komend 
weekend in te richten als 1 1volkshûgeschool11 • Ook nu de beze·cting 
is opgeheven wil men dit plan doorzetten. De actiegroep richt 
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zich daartoe op studenten van de hogere beroepsopleidingen, scho
lieren en de Tilburgse bevolking. 
Volger,s de eerste plannen 1 waarover de eerste dagen nog vergaderd 
wordt� z.ouden aan de scholen stencils worden uitgereikt en zc;;.è.er. 
door Tilburg sandwichm�nnen trekken om scholieren en burgers 
op te wekken di.t weekend naar de "Tilburgse VolkshogeschooJ.. 11 te 
komea. 

MededeliJ!J! 

Een dezer dagen kunt u een separate beschouwing tegemoet �ieu 
over d.� stand van zaken in de oppositionele studentenbewec;i11g 
aan het begjn van het nieuwe academische jaar. 

*) Vrij voor actie 


