
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 no.65, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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§Lq. GEHEIM 

In een stencil van 1 december 1969 over de winteruniversiteit (zie 
ook vorig bulletin) wordt in verband. daarmee een opgave gedaan van 
een 19-tal basisgroepen (waarbij het niet duidelijk ia of deze reeds 
bestaan dan wel in oprichting zijn). De opgave vermeldt o.m� de vol
gende groepen: economie, historici, juristen, medische studenten, 
onderwijsfront-hbo, onderwijsfront-mo, politicologen, psychologie, 
socj_ologie, ·sexpol. Voorts wordt een voorstel gedaan t,:;t vornüng van 
enige algemene groepen; deze zullen zich bezighouden met parlementaris
me-kritiek, economie-kritiek en technocratische hervormingeno Wat de 
laatste groep betreft zou het de bedoeling zijn om aan de hand van oen 
beschrijvi:r..g van de acties op centra.al en r.-p facul teitsnivoa.u 1 na te 
gaan in hoeverre deze mislukt zijn en wat de komende maanden geda&n 
moet worden. 

'�) poli teia:!!iJ.�EFm o rgè.nis�ert eE!n _ cc-11.½_res o,rer de ve.1<:be,;Jegj ''l;I

Begin maart 1970 crgc:mise"rt de afdeli:16 �U.jmee;en v-an 11PoJ..it<.,ië1.« een 
congres over de vakbewosing. Da bedoeling daarvan is enerzijds aandacht 
te besteden aan de st�ategie van de arbeiderebe�eging in onze maat
sel1ap1)ij en ander�f-ijcl�, tl-s (-;itus.ti,.:1 t.e bes_pr�kG11 wa.:-11"i�1 de N<::de:r.·lo..n:.lee 
Yak:beweging zich be\ri.n.d.tu Jls l'n;,.5..tenla:r;dr.>i:� &J.n�,�h:.>3.tîs zijn. nit(�(:?.nnd.igd 
de Frane9 filosoof en marxist Andri Gorz en de qeatduitse raarxiAt prof. 
Wolfgang Afu,e;1.d:roth. Verder worden enige Nederlandse '!'3.icbond.sbe.�,tunr
dera uitgenodigd. 

Ter voorlierei.ding ·,au b.t�t congr�s wordt: er vr,_n. 2: t/m ;j janua.1•:i, él"s. 
een seminar gehouden ter bestuderinG van de onderwerpen di0 op het 
congres aan d.e orde kome,n. Aan de h�·md va.n. de rosultaten vc,n dit r,emi.� 
nar zal een congresmap worden samengesteld� 

*) S;r.:nn.:>o5iu.!!!__arbeidersra.ci.�Jl

In Amsterdam wordt van 7 t/m 9 januari a.ao (door welke organisatie(a) 
is ni!t bekend) een symposium gehouden over de arbeidersraden jn Zuid
Slavie. Politeia-leden worden opgeroepen dit sympcsiu� te be�ookon� 

*) Vez�dermg 0nderwijofront i.n Utrecbt 

Het onderwijnfront organiseert op 21 december a.se in de raadakeldar 
in Utrecht een werkdag voor alle actiegroepenc Het landelijk o�derwijs• 
fro:a.t in Leiden� üa.t. deze werkdHg o:rganise��rt: i de,'!J.t mee 1 dat :i"n v·e:c= 
band daarmee actie1;,e planning van scholing en acties> :;,,)wel plao.tsc-i
lijk als landelijk �ebo�len is. Voor.es wordt geij,:erd voor :rÎuD.damentel, 
analyse, intorne kr:i.t·l,�l-: en consequente str.ate.3·ie 11

• 

ÜP!!:,l In bulletin v.o. 6:s dd. 5-12-1969 is deze \fergadc.d.ng r-3e(:.s aa.n
gekond:i.gd,. 
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1. In verband met het Tweede Wereld Voedselcongres van de FAO in
Den Haag in juni 1970, wordt het Executief Comiti van de organi
satie verzocht contact te zoeken met studenten en andere jongeren.
Aan een aantal organisaties moet bijzondere aandacht besteed wor
den, zoals o.a. aan de Internationale Unie van Studenten (IUS) en
de 1/ereldfederatie van Det!locratische Jeugd (iiFDJ).
�- Beide organisaties, respectievelijk in Praag en �oedapest

vestigd, zijn communistische jeuBdorganisaties. 
2. Het is de taak van de ISMUN in de studentenwereld. standpunten te

bestrijden die voortkomen uit het kapitalistische systeem. Ook het
systeem zelf moet bestreden worden, zelfs als dit het gebruik van
geweld niet zou uitsluiten.

3, De conferentie in Kampala beklemtoonde opnieuw als doelstelling 
van de ISMUN, serieuze steunverlening aan echte bevrijdingsbewe
gingen in de wereld door: 
a. de opbouw van een communicatie-systeem teneinde de mogelijkhe

den tot hulpverlening aan de anti-imperialistische bewegingen
in de Derde Jereld uit te breiden;

b. acti4s te ondernemen die ten doel hebben een bewustheid te ont
wikkelen van de doelstellingen en noden van de anti-imperialis
tische bewegingen en hun verhouding tot de rijke wereld;

c, de ond�rsteuning van dit proces van informatie, materi�le en 
morele hulp, door ook de sleutel-instituties van het impe�ia
lisme in eigen huis aan te vallen. 

4. Inzake de bevr·ijdingsbeweGing in Zuidelijk Afrika werd door de
Nederlandse delegatie aanbevolen de actie vooral te richten op
Ni:;derlandse bed.rijven, po] i.t.5.ci

1 
kr·0.nton en �vetensch.R}1sr1e'(1Ge11 die

op enige m&nier de huidige situatie in Zuidelijk Afrika steu�en.
Er moeten voorts directe contacten worden gelegd (dit gebeurt
reeds door de ISMUN) met de echte vrijheidsbeweging,

5. Om de toelating van de Volksrepubliek China tot de VN te bevorde
ren stelde de ISNUN voor om op nationaal niveau tot de vorming van
pressuregroepen te komen, contact op te nemen met een Chinese jeugd
organisatie die in aanmerking komt lid te worden van de ISHUN en
het organiseren ven studiereizen naar China .

Aan het bovenstaande kan nog toegevoegd worden, dat de ISMUN in 1968 
werd erkend door de Economie and Social Council (ECOSOC) van de VN 
als een non-governmental organization met consultatieve status. Deze 
erkenning impliceert dat ISMUN kan adviseren ten aanzien van alle 
sociaal-economische problemen die binnen de ECOSOC besproken werden. 
Voorts dat op de ISMUN-bijeenkomst in Kampala de SIB-vertegenwoordi
ger Fred Hoekstra als lid van het Executief Comit� werd gekozen. 

Op de eerder bedoelde vergadering van de SIB in Amsterdam deed de 
delegatie naar de ISMUN-vergadering de aanbevelinR 1 over te gaan tot 
directe actie tegen alle instellingen in Nederland, �ie Portugal voor
zien van wapens en economische bijstand c.q. de huidige situatie in 
Zuidelijk Afrika willen continueren. Bij deze actie moet de SIB sa
menwerken met de NESBIC en het Angola-comiti. Deze aanbeveling werd 
door de vergadering aanvaard. 
Ook een resolutie ' 1 lfoderland uit de NAVO en de NAVO uit Nederland" 
werd door de vergadering van de Amsterdamse afdeling van de SIB aan
genomen en wel met 12 tegen 7 stemmen. 

*) Vrij voor actie. 
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Plaatse��jke en r�ionale onderwijsfronten 

In aansluiting op het bericht in bulletin no. 63 dd. 5-12-1969 is 
vernomen dat in een beschrijvingsbrief over de oprichting van het on-;.. 
derwijsfront in Rotterdam een aantal namen van jongeren is genoemd 
zonder hun voorkennis. 

Het onderwijsfront Zuid-Limburg ( ZLOF) organiseert op 20 ç 2·1 en 22 
december 1969 op kasteel !'Schaloen" in Valkenburg een congres met o.&. 
discussiepraktikum, creatief spel, uitwisseling· van actie-ervaringen 
van verschillende scholen, scholing en het maken van een radiOJ.)rogram
ma over onderwijsacties in samenwerking met de regionale omr-oep Zuid-
Limburg. 

Het onderwijsfront in Breda organiseert op vrijdag 19 decembeT een 
discussie voor alle actieve scholieren uit Breda en omgeving met name. 
over het schoolparlement • 

Actie tegen prof.dr C.L.Patijn als voorzitter van de stichting Fede
ratie voor de vluchtelingenzorg 

Op een tijdens de zen. follow-up van het anti-NAVO-congres, op 23 
november j.l •. in Amsterdam gehouden bijeenkomst van de werkgroep 
Zuidelijk Afrika en Portugal, werd er over geklaagd dat prof. Fatijn 
de hulpverlening belemmert aan vluchtelingen uit NAVO-landen.� in het 
bijzonder die uit Portugal en Griekenland. De vergadering bleek ge
porteerd voor één grote, hume.nitairc1 vluchtel:i.r..genorgani.sat:i.e zonder 
voorzitter. ?atijn, die al::-i.e vervolgden. wil opn�menu De¼e ni.ew;ïe fed1J
i·atie mot>:t de -�·luchtelingen op de hoogt� bren.gen van het bestaan van 
politieke organisaties h.t.l. die ijveren voorp�itieke veranderingen 
in het land van herkomst van de vluchtelingen& 
Besloten werd, te proberen prof. Patijn v66r april 1970, in een greep 
naar de macht in de federatie, te verwijderen. Zou dit niet gelukken 
dan zouden andere middelen worden aangewend" Ondex·tussen zullen. ver
tegenwoordigers van de werkgroep 11Resist11 en leden van twee sociala 
a.cademiea onderzoeken hoe het toelatingsbeleid in Uederland is en 
eigenlijk zou moeten zijn. Ook zal het verzorgingsbeleid onder de loep 
genome:..i worden. 

pntwikkelinge::i binnen de SIB en de ISMUN 

Op een onlangs in Amsterdam gehouden ledenvergadering van de hoofd
stedelijke afdeling van de Studentenvereniging voor Internationale 
Betrekkingen (SIB) bleek dat een aantal leden daarvan bezig is zich 
in min of meer radicale richting te ontwikkelenG Dit is een uitvloei
sel van een koerswijziging in cle ISMUN, de Iuternational Student Move
ment for the United Nations, waarbij de SIB, voor wat Nederland betreft: 
is aangesloten. De ISMUN in ·19i.i7 opgericht, nam in 1968 op een ver
gadering in Genève het besluit de mogelijkheid te openen voor éU..scuf.lsi<" 
over politieke aangelegenheden. Deze wijziging werd blijkbaar verder 
uitgewerkt tijdens een vergadering in augustus 1969 in Kampala� Deze 
bijeenkomst werd bijgewoond door een delegatie Yan de SIB, die daarover 
een verslag opstelde. Aan dit verslag wordt het volgende ontleend� 




