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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

AAN, Zijne Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v. Mr. J. Kielstra.
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o.�4l
Bijgaand moge U worden aangeboct{n 
bulletin nr. 44, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten • 
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Dit bulletin bestaat uit 1 blz. 

Bulletin no.44 dd.· 20 juni 1969

Bij niet-inwilliging studenteneisen hardere acties te verwachten 

Tijdens de uitreiking van een discussie-nota studentenvoorzie�ingen 
(nadere gegevens onbekend) gaf NSR-voorzitter �ilfried Uitterhoeve 
een tussentijds overzicht van de stand van zaken bij de democrati
sering van .de universiteiten. Het belangrijkste punt. blijft de ver-
overing van de macht op faculteits- en instituutsniveau, aldus 
Uitterhoeve. �anneer in de herfst de eisen van de studenten (mede
beslissingsrecht volpens het ,ên-man-êén-stem systeem, directe 
democratie en zelfbeheer) .niet ingewilliRd zijn, zullen de studen
ten zeker fellere acties gaan voeren. 
In de zomer· zal de NSR vierkgroepen stimuleren die projecten zullen 
aanpakken in samenwerking met journalisten, advocaten, werkende 
jongeren etc, om de beroepspraktijken onder deloupte nemen. Jeze 
kritiek op de beroepspraktijk noemde Uitterhoeve een nieuwe trend 
in de stu�en��noppositie. 

7e internationale zomerconferentie in Amsterdam 
--""-· - -

- - . 

Vernomen werd dat van 2.0 tot 26. juli in liet �bne Frankhuis in Am
sterd�m �e 7e internationale.zomerconferentie z&l worden gebo�d�n. 
Het gespreksthema is: "The changin� society". Op het prop;ram'T!a Gta,ü 

· ·o·;a, ·een lezing over· •·!Student revolt", ·naarvoor al!:i s:9rei<:er z.01f <>p
treden '.raria Ali ( of een andere studentenleider) en één over "Cuter
parlÏamentary action" met Reinhard Strecker als spreker.

2..P..:�: l. Tariq Ali is een in Engeland verbJ.ijvende Erits-PD.ld:::t a.ar,se
studentenleider die .2elf niet mee� studeert- Hij is lid 
van een Engelse trotskistische groeperinç, In februari j.l. 
werd gemeld dat hij voorgoed naar Pakistan was teru;gekeerd 
doch dit bleek later niet juist te zijn. Hij verbleef er 
slechts een maand en keerde terug naar Europa. . · · 

2. Riinhard Strecker: iemand van diezelfde naam sprak op de
oprichtingsverBadering van de SJ in 1960 over·de houding
van rechters in de nazi-tijd. Ben Reinhard Maria Strecker
hield een inleiding op een congres over de �estduitse
Notstandgeaetze op 26 oktober 1966 in Frankfurt.

50 i 70 studenten VU hielden voor korte tijd administratie-gebouw 
��et . ··--- ----------------
Een aa�tal studenten bezet te op 19 juni het administratieve centrum 
van de VU in ,\msterdar.i. Het v1as de bedoeling dat deze bezetting een 
symbolisch karakter had en 24 uur zou duren. De actie kwam als een 
reactie op de jaarvercaderinR van de VU, die op 19 juni in �ssen 
plaatsvond en waar de studenten nul op het reauest kre�en. In óe 
vroege ochtend van 20 juni werden de bezetters uit het gebou� ver
wijderd en in arrestantenauto's weggevoerd. 
Aan de vergadering i� Assen werd door een 15-tal studenten deelge
nomen. 

Ultimatum van Utrechtse studenten 

In Utrecht hebben de studenten de curatoren tot vanavond 8 uur de 
tijd gegeven om te beslissen of de curatorenvergadering van a.s. 
maandag openbaar zal zijn of niet. De curatoren hebben de studenten 
toestemming gegeven de discussie in het Academiegeb0uw tot hed en
avond 11 uur voort te zetten. 

*) Vrij voor actie. 
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Stg. GEHEIM 
VOORPROEF EN NASMAAK •• l 
-

.Het politieke gangsterdom heeft tenslotte ook 
in Nederland,door het gebruiken van traangas, 
levensgevaarlijk als het in besloten ruimten 
gegooid wordtszich gevoegd bij de internati o
nale onderwereld.� 

Deze politieke Maffia's zyn 
bereid om ieder die,zij het met Rlote handen, 
menselijker verhoudingen wil kreeren, te ver-· 
nietigen •. 

Met het gooien van gasgranaten in het 
hermeties ge sloten en overvolle k:aagdenhuis

1

gaven de willoze politie-slaven op bevel van de 
A'damse gangstertop,de bewoners een voorproefje 
van wat hen te wachten stond als zij hun strijd 
niet opgaven. 

Insiçlers menen te weten dat Sam
kalden aan de delege.tie van de bev10ners het 
volgende dikteerde: 

Er wordt niet meer gepraat� 
De regering eist direkte ontruiming van het ge
bouw .Zo dit mor·gen niet gebeurd is 9 1�,Tijpt de 
regering in en stuurt militairen.(De groeiende 
sympathie onà.er de bevolking en or..rust i.n de 

. bedrijven zal aan dit ultimatum van Min.:aeer
nink aan Samkalden niet vreemd geweest z�jntj. 
Dit zoü het ei nde betekenen van de karriere 
van Sam en een niet te stlli ten af gang van de 
PvdA in 1 70 bij de verkiezi:r.:gen. ! 

"Du.o
0 

9 ?.Oll d,s 

president-curator van de eerste gaskamer in 
Nederland vervolgd hebbe:::i., ,:jLülie gaan eruit, 
zoniet vannacht al dan in ieder geval morgen
ochtend.Bij tegenstand wordt het gebouw vol 
gegooid met traangas en daarna door de politie 
bestormd.Bl.ijÎt men zich verzetten dan wordt 
geschoten! 

Als enige konsessie, om het 11 gezicht 11

van de ASVA te redden zou hen worden toegestaan 
om zich uit het gebouw te laten dragen.,Dat al
leen natuurlijk wanneer er geen verzet geboden 
werd! 

Zulke angstaanjagende onmenselijke "bedrei
gingen had zeker niemand venvacht van de man 
die,als Min.v.J\lstitie tot tranen toe bewogen, 
één van de gr·ootste schurken in de geschiedenis 
vrij liet 1 omdat deze man •. buikpijn had.! !fie 
foto met het Lombroso-oor op de voorzijde van 
deze informatie voegen v,e ter illustratie van 
de sympathieke geste van onze eerste burger aan 
dit lid van cle politieke onderwereld, hieraan toe •. 

Geen wonder dat 9 naast zijn fraktie in. de Tweede 
Kamer en Geineenteraad,het gehele rechtse koor 
in Nederland door zijn gewelddaad aan weerlozen 
begaan

9 in Sarnké.üden hun gees-:::verwant huldigden! 
Maar.': 

DIT IS PJ.ï:J1 BEGIN ; DE STRIJD G.1H1.T DOOR! 

ARBEIDERS EN STUDEDîIEN lrEEST SOLIDAIR! l l 
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