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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 

') 

f 
bulletin nr.52, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten� 
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Dit bulletin bestaat uit 3 blz. � 

Twee Amsterdamse studenten over het actieperspectief 
van het nieuwe collegejaar 

In een artikel van Wietske Miedema en Paul Brill over hetgeen de 
bezetters van het Maagdenhuis bezielde en hoe beiden (die aan de 
bezetting deelnamen) het nieuwe studieseizoen zien, wordt aan het 
slot gesteld, dat er om de vicieuze cirkel van actie - repressie -
hardere actie - hardere repressie - te doorbreken de volgende 
acties dienen te worden gevoerd: 
1. met meer kracht moet er naar gestreefd worden om juist op de

(sub-)faculteiten een alternatieve onderwijs- en onderzoek
situatie te creëren, zoals dat al op l� à 5 subfaculteitan in
het land gelukt zou zijn;

2. er moet een basis voor hechte samenwerking gelegd worden met
oppositionele groepen in andere maatschappelijke sectoren die
wezen voor hetzelfde strijden. Dat zijn bijvoorbeeld groepen
arbeiders� die zich verzetten tegen het feit dat zij in hu� be
drijven onmondig worden gehouden, scholieren die de autoritaire
verhoudingen· op de scholen beu zijn, burgers die de willekeur
in de woningtoewijzing en de ideologie van de stadsontwikkeling
verwerpen en zoveel anderen. Alleen door een krachtig front
kan de democratisering op velerlei gebied worden afgedwongen
ondanks de macht van het establishment $ 

2.E!!l•: Tijdens de bezetting van het Maagdenhuis was Wietske Hiedema 
(met Paul Brill verloofd) pers�ecretaresse en lid van de zgn 
bezettingsraad. Zij woont sinds februari 1969 in Amsterdam 
en studeert psychologie (eerst in Groningen). 
Brill was in 1966 actiesecretaris van h�t landelijk bestuu1· 
van de SVB. Hij is thans onderwijsmedewerker van "De Groene 11 

?remière Maa�enhuisfilm 

De première van de Maagdenhuisfilm, die zaterdagavond 6 september 
j.l. in Heerlen zou plaatsvinden werd, omdat de film niet op tijd
klaar was, verschoven naar 8 september in Gennep.
OEm.: Over deze film werd eerder gerapporteerd in de bulletins no.

49 d.d. 22-8-1969 en no. 41 d.d. 30-5-1969. Volgens een 
berichtje in het PSP-blad 1tRadikaal" van 26 juni zouden plan 
nen worden gemaakt om na het uitbrengen van deze film een 
organisatie in het leven te roepen, die dag en nacht bereik
baar is om van alle toekomstige gebeurtenissen weer een film 
te kunnen·maken. 

Tilburgse studenten �n de lande�ijke manifestatie Ç.PN o� 4-10-69 

In verband met de voorbereidingen voor deze CPN-manifestatie 
"tegen de politiek van de regering De Jong" publiceert het partij•• 
dagblad de reacties van enkele Tilburgse studenten, o.a. van Ino 
Verspaget, bestuurslid van de Algemene Tilburgse Studentenorgani
satie (ATSO) o Deze zegt dat hij, ofschoon geen lid van de CPN, 
zeker zal deelnemen aan deze nle.nifesta tie: 11 De grote· betekenis van 
de demonstratie zie .ik vooral in de deelname van verschillende 
groeperingen, omdat daardoor de mogelijkheden van een gemeenschap
pelijk optreden van links tot uitdrukking worden gebracht11
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Qpmo:Naar uit kwetsbar� bron werd vernomen is Ino Verspaget het 

bestuurslid van ATSO dat zich enige weken geleden tot 
"Pegasus" wendde met het verzoek een boekje over de bezett:i.ni: 
in Tilburg uit te geven (zie bulletin no.51,pag�2) o 

Inmiddels werd uit dezelfde bron bekend dat 11Pegasus11 dit 
boekwerkje inderdaad zal uitgeven o 

Nijmeegse oppositie tegen 'Minister Veringa 

De studentenoppositie heeft een nieuwe aanval op de nota-Veringa 
gelanceerd in de vorm van een brochure van de Nijmeegse · zomer
universiteit, getiteld 11Ha, die Veringa". Hen houdt vas:t; aa.n de 
eis van gelijktijdige invoering van directe democratie en project 
onderwijs. 

Relatie NSR tot witte BVD(Bond van Dienstweigeraars) 

De dienstweigeraars die tewerk zijn gesteld in de psychiatrische 
inrichting Endegeest hebben een informatiecentrum dienstweigeren 
opgerichto Elke tweede en vierde dinsdag in de maand zal rs 
avonds in het pand van de NSR, Noordeinde 5 in Leiden, informatie 
worden verstrekt over de mogelijkheden om dienst te weigeren o 

Opm.:In de bulletins no.50 d.d. 29-8-1969 en 46 dodo 4-7-1969 is 
reeds over deze samenwerking tussen NSR en BVD berichto 

ANJV roept op lerarenactie van 12 september te steunen 

In een onder middelbare scholieren yerspreid manifest heeft het 
communistische Algemeen Nederlands ueugdverbond (ANJV) opgeroepen 
de lerarenactie van 12 september te steunen. In het manifest 
wordt er op gewezen dat, als de toestand blijft zoals ze nu is� 
de le;raren alleen nog maar onderwijs kunnen ge,ren dat nog slechte 
is dan vóór de invoering van de mammoetwet. De leraren voeren 
actie in het belang van de leerlingen, aldus het ANJV. 
Opm.:Deze communistische activiteit komt na een soortgelijk ini-

tiatief van de VAAG (zie bulletin no.51 d�d. 5-9-1969,pag.4) 

SJ-congres op 27 en 28 september a.s. 

Op 27 en 28 september a.s. organiseert de SJ in Utrecht het eer- . 
ste deel van haar 9e congres (het tweede deel zal op 8 en 9 no
vember volgen). In verband daarmee heeft het hoofdbestuur een 
zgn. beschrijvingsbrief uitgegeven. Interessant daarin is o.a. 
punt 8 met als titel "Demokratisch S0cialisme11

• Daarover wordt 
gezegd dat het vanzelf spreekt dat een meerderheidsbesluit, geno
men door bestuur- of ledenvergadering, door een minderhe1cl loyaal 
uitgevoerd dient te worden. Voor mensen die een dergelijk besluit 
bewust tegenwerken, of in het algemeen een duidelijk gebrek aan 
loyaliteit tegenover de SJ aan de dag leggen, kan er geen plaats 
zijn. Het naar buiten brengen van politieke verschillen of van 
een minderheidsstandpunt dient vermeden te worden, maar als het 
gebeurt moet de consequentie van geval tot geval bekeken worden. 
Inzake het radicalisme wordt gezegd dat de SJ voorzichtiger moet 
zijn wat betreft haar deelneming aan radicalistische acties, d.w. 
z. acties die voortkomen uit de behoefte van activisten om zo
radicaal mogelijk te zijn in het optreden en in de te voeren leu
zen. "Het gevaar hiervan is dat die acties en leuzen niet begrepe
worden door mensen die bewust gemaakt moeten worden, waarop de
actie is gericht� Het belangrijkste op dit ogenblik is, dat we
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niet steeds toegeven aan de wil van sommige mensen om een openlijl 
conflict uit te lokken met het gezag. De mobilisatie van mensen 
die dit soort activiteiten oplevert heeft o.i. zeker in Amsterdam 
een plafond bereikt. Als we geen kanalen vinden om die gemobili
seerde groep te 'structureren ! , dan zal alleen rechts van onze 
actie profiteren en loopt de bewegins dood." 
Aan deze beschrijvingsbrief is o.a. door de trotskist Erik Meijer 
een aantal punten toegevoegd met zijn visie over de ontwikkeling 
van de SJ. 
Enige punten daarvan geeft Meijer door onder de toevoeging "al
leen voor intern beleid politiek congres, geen publicatie",zoals 
o.a. punt 11:
"De SJ voert geen acties die onze rol van voorhoedeorganisatie
schade kunnen doen. Dus bijv. toestanden als op 30-4-1969 dienen
met alle kracht voorkomen te worden, omdat deze bijv. onze in
vloed in het NVV-jongerencontact schaadt. Onze invloed daad.n
moeten we als individuen en niet als herkenbare SJ-groep doen
gelden. Steeds m�eten we vormen vinden, die door een veel grotere
groep dan wijzelf begrepen worden."

•) Vrij voor actie 


