
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 aangeboden 
bulletin nr. 62, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten • 
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Situatie in Tilburg 

Op dinsdag 11 november j .1. (dag van de collegestaking in 'rilburg) 
hebben ongeveer 150 eerste- en tweede jaarsstudenten - sociologen een 
petitie op5esteld die zij aan de voorzitter van de faculteit, profo 
Stouthard hebben overhaudigd. 
Daarin waren de volgende eisen opgenomen: uitspraak van het facul
teitsbestuur over de nota Veringa vóór 24 november a.s. ul b.;:1,::i.t:i..13f, 
openbaarheid van de vergaderingen en een eis inzake de benoeming 
van een politicoloog en een lector in de socioJogio. 

Tijdens de collegestaking op de 11de� waara�n volgens 2eu insider 
door zeker 75 % der studenten werd deelg:rnomen, werd de hoge::ichool 
druk bezocht en heerste er bijna dezelfde sfeer als tijdens de be
zetting in mei j.1. Er waren Oom ■ informatie-stands over Zuidelijk 
Afrika, over de rol van de-NAVO en over het anti-NAVO-congres. 

Tijdens de die dag gehouden hoseschoolvergadering, di0 aanvank0lijk 
door :]00 latei· door 200 personen werd bezocht, wc,rd n:i.,,d;. e.lloen 
de oproe1:i uitgegeven om op dè ··dag de.t de nota--Verir.ga ;,(),l wol·den 
a9_ngenornf�n, landelijk bezett:i.n.geil t.e organise1·en (:c,ie coJr üulJ .. et:Ln 
no. 61 dd. 14 november j.l.) 1 maar ook besloten om alle fractiA
voorzittere van de Tweede Kamer voor het eind van de�e maand uit 
tt1 nodigen :anar 1I1:ilb\.1rg tl� lto1:1en om de di scust�:Les e.r:u1 d..:.! !·togs.'"-;Ch,?o.1 
b"i. j te wcfü, .. :1Q 

Re�::.ttd,sB-t:ie Gr·onstru 

Door het bestuur van de Gronstra (=Groningse �tudentenraad) werd 
onlangs b�sloten de structuur van deze raad te wijzigen, aangezion 
de oude 11 parlementaj"re 11 opzet î .niet meer bleek te voldoe:.-�< 
1'ijden.s het op 22 en 23 oktober ,j. J.. gehouden congre::; in Grm.1L1gcn 
werd een voorstel aangenomen voortRan enige keren per jaar een 
congres te organiseren. waar het te voeren beleid zal worden v2Gt
gesteld n Bovendien zal eens per jaar een bestuur best¼ande uit 
20 à 25 leden (waarvan 7 leden het dagelijks bestnu:r 2,ullE:n vormen) 
worden gekozen� Verder zullen werkgroepen worden gevormd, die wede 
het beleid van de Gronstra moeten voorbereiden. 
Het bestuur dat op bovenbedoeld �ongres werd gekozen, draagt duide
lijk 8en SVB-signatuur. 

*) Newsre�l_::b1=.;_lms 

!n de komende weken zal da Amerikaunse dienstweigeraar Bob Taylor
in verschillende cineclubs propaeandafilms vertonen.

*) OJ2:i�UN 

Volgens een artikel in dit Nijmeegse universiteitsblad, wordt nldaar 
de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN) opgericht, die een per
manente discussie en interne kritiek voor de linkse beweging mogelijk 
wil maken. Daarover wordt o.a. gezegd: Vanneer de studentenbeweging 
serieus genomen wil worden en effect wil hebben, moet zij bewust 
macht ontplooien - in demonstraties t massavergaderingen, 
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·r.:... _...:,:m:,::a:;:i· tschappijstructuur i die zij afkeurt. Deze tegen-macht dient
oo georganiseerd te worden in een tegen-openbaarheid. De zoge
naamde linkse weekbladen lenen zich daar niet voore Deze bladen 
zijn teveel afhankelijk van de gemiddelde smaak van hun lezersG 
De directies en redacties tonen zich uiteraard om commerci�le 
redenen zeer bezorgd over de marktwaarde van hun blad of tijdschrift0 
De uitgeverij die binnenkort definitief gestalte krijgt en ook 
indien dit politiek noodzakelijk is, verliesgevende publicaties 
wil uitbrengen, zal de vorm van een stichting aannemen 9 

waarvan 
het beleid bepaald en gecontroleerd wordt door een raad� die uit 
vertegenwoordigers van linkse studenten-organisaties bestaat. 
De laatste drie weken liet de uitgeverij reeds twee uitgaven het 
licht zien, nl. één getiteld 11Het autoritaire onderwijs" (vooral 
voor middelbare scholen) een publicatie van de Kritische Leraren 
Nijmegen, en HNota Veringa, de grenzen aan de demokratisering;;. 
Het adres van de SUN is hetzelfde als dat van de Unie van Studenten 
in Nijoegen, nl. Oranjesingel 42. 

Aricht van 
'�gin november 
1969 

Oprichtin_g Europese raad ter coördinatie van de bui tenparlementai� . 
oppositie 

Volgens een bericht van buitenlandse zijde werd omstreeks september 
1969 in Keulen een Europese ra&d ter co�rdinatie VRn de buiten
parlementaire oppositie opgericht. Er zou reeds contact bestaan 

KwetGbaar 

met studenten in Zwitserland. 

•) Vrij voor actie 

•




