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Actie tegen scholierencongres NJ\VO 

Het anti-NAVO-comit, dat zoals bekend in no�e�ber j.l. te Amsterda� een 
congres heeft gehouden, is van plan nS,!ie te gaau vo�1r·en tep�e;1 eer. .scbo-
lierenco:)-· · i: o 3 L� en 5 ."ar;uari 1970 in h2t 11 Zechuis" in :?erf,e!1. 
aan Zee door de Atlantische Comissie zal wor�en geo�g�n1seer • 
Om d;-'äCtie voor te bereiden worden op 2'?, 28 en c.9 dec,]ffil)er in het kade: 
van de zgn. wi.nteruni ver si tei t ( zie ook vorige bulle bns) studiec1ac;en 
over de NAVO georganiseerd. Onderwerpen:de invloed van de NAVO o� de 
maatschappij en op het onderwijs in het bijzonder, en de oncontroleer
baarheid van de NAVO (gelet op de kwestie Denemarken over de afluister
apparatuur). Verder zal de wijze var;. actievoeren tegen de !-/AVO e:1 i11st 

name tegen voornoemd congres bediscuasieerd worden. 
Aan de studiedagen, die plaatsvinden in het Sociologisch Semin�rium in 
A�sterdam, waar ook de winteruniversiteit wordt ge�ouden, �ordt �eege
werkt door het Onderwijsfront, de SJ, de "witte 11 BVD en èle NSR. Na 0zze 
dagen zal de actie gevoerd worden, àie r.ioet verhinde,·en dat bP(:celd 1 scholierenc8ngres doorgang kan vinden. Het ligt daarbij in de bedoeling 
het conferentieoord in Bergen aan Zee biDnen te dringen en da discussi0 
over te nemen. Ook de aan de conferentie verbonden �xcursie naar de 
marine--b;:;.sis in Den Helder leent zich volger,s de org,{nif,e.toren Vón de 
tegen ... actie goed om in de war te worden gestm.ird. 

Een e� ander is vervat in een mededeling, namens het a�ti-N�VO-comit& 
ondertekend door Piet Ordema�, secretaris buitenland van ds NSR 2n sinds 
kort ook van de SJ. De mededeling wordt besloten met de oproep dGe�. te 
nemen aan da �tudiedagen en de acties. 
Q.1:�.•-: :0e Atlantische Comrriissie is voor zover beb,nd e�n F�rticu=.:ie:ce

organisatie, die zich ten doel stelt �e Atlantiache vraagstukken 
te bestuderen en voorlichting daarover te geven. 

In aansluiting op èi t ber:ich t werd uit ancierc bron verno'.l'IHn dat, -,;oJ.e:er,s 
Iren& van Di tshuizen ( van het Lanc1e1ijk Onderr,:L::sfront in 1r::iden) ! het 01 

op het van 1+ tot en met 6 januari a.s. te houden sd;olierencongr0s 
"hard ze.l toegaan11 

• 

Winte;universiteit tot nu toe geen succes 

Ver�oLlen werd dat de �interuniversiteit tet nu toe weinig voorsteJ.t. 
Er ne1nen niet r.1eer da.n gemiddeld dertig stv.denten aa.n ä,, bPre.3dsJ9gj_nE_,;1;;n 
deel. 

Zondag 1� decemher j,l. werd in h�ersfoort c0n concres ��ho�0en van de 
werke;roE::pCcl 1 ''R&volte 11

, ,_,;:1EJr besL,ten ,1erd tüt rJ}•richti>1_g VD.11 eer, 1s.ncle r• 
lijke organisatie. De �erkgroeren zij� sameng�zt2l� uit feroyeerfe e� 
ujtsetre<len J.edan van de GJ. liet congres wer� bijgewooLd doo� �? joncis
ren 'j �' .. aaron,:3er 21 u:i t .:'1 '"Ist1::--darr.,, 
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Met een kleine meerderheid van stemmen wer om de organisatie 
op federatieve basis op te zetten, die thans officieel genaamd is 
Federatie van Socialistische Jongeren Werkgroepen "Révolte 11 • Er is wel 
een federatiebestuur, maar geen hechte binding, aangezien de plaatselijke 
werkgroepen het vetorecht op landelijk niveau zouden verkregen hebben. 
Zij mogen zich wel tegen bepaalde acties uitspreke�, maar zouden niet 
het recht hebben een tegenactie te ondernemen. 
Erik heijer, die aanvankelijk eveneens als lid van de SJ geroyeerd werd, 
maar wiens royement naderhand werd ingetrokken, woonde oo� het congres 
bij. Volgens hem zal 11Rêvolte" een es:nheid in verscheidenheid zijn. 
Bekend werd voorts dat door de Amsterdamse aanwezigen gepoogd werd om 
meer eenheid en meer discipline in te voeren. Door andere werkgroepen 
werd dit van de hand gewezen. 
Opm.: De situatie in deze nieuwe jongerenorganisatie blijft vooralsnog 

onduidelijk • 

Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BWA) 

Vernomen werd dat deze bond thans reeds ca 100 leden heeft. De contribu
tie is vastgesteld op Fl.100,- per jaar. Voorts werd bekend dat ook 
communisten van de organisatie deel uitmaken. In dit verband werd de 
naam genoemd van drs Rudi v.d.Velde. Van hem is o.m. bekend dat hij in 
augustus 1969 naar voren kwam als secretaris van een steuncomit6 t.b.v. 
de Maagdenhuisbezetting, welk comité naar alle waarschijn:Lijkheià een 
initiatief van de CPN was. 
De BWA wordt ook genoemd in verband met de situatie aan de katholieke 
Pedagogische Academie (=kv1eek.sch0ol)in Beverwijk. Deze organisatie ,·,erd , 
gevraagd om leraren te leveren en juridische bijsta�d te verlenen. 
��: Deze relatie wordt bevestigd door een perobericht van 13 decembe::.' 

j o l l", v.�aaru:L t, èlijl·:t dat de BWA se..mer.. mpt de Ja.nc1 elijk.e V!e:rJ·:gror::' 
van kritische leraren, de ASVA en de NSR geprotestesrd heeft tegen 

Lbepaalde maatregel, genomen door het bestuur van de kweekschool 
te Beverwijk o 

Er bestaat ook een relatie van de BWA met de studenten. Leden van de 
BWA werden uitgenodied �ee te discussi�ren met studenten van de UvA 
tijdens de winteruniversiteit • 




