
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. 53, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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Onduidelijkheid inzake (coördinerende) functie van NSR 

Tijdens een op 23 augustus 1969 in Utrecht gehouden vergadering 
van de NSR (zie ook het betreffende persbericht in bulletin 
no. 50 dd. 29-8-1969, pag. 2), bleek er onduidelijkheid te be
staan over de functie van dit o�gaan. Door een insider is de 
situatie als volgt geschetst: De Raad van Vijftig, het controle
orgaan van de NSR, is in feite ter ziele. Er gaat geen enkele act 
viteit of contr6le van uit. Men wil dié contr&le dus verleggen 
naar de grondraden. 
Het grote probleem blj.jft echter de feitelijke onmacht van di 
NSR, iets te verordonneren. Er bestaat geen gezagsverhouding 
van de NSR t.a.v. de grondraden. Het komt dan ook herhaaldelijk 
voor dat de NSR landelijk iets v1il organiseren, maar dat de 
grondraden zich er niet aan storen en hun eigen gang gaano 
Dat geldt eveneens voor de inmiddels ontstane actiegrdepen in de 
verschillende universiteitssteden, waarop de NSR geen enkele vat 
heeft. Men wil nu trachten de grondraden en actiegroepen te 
bundelen onder leiding van de NSR door het houden van maande
lijkse bijeenkomsten. 
Op bedoelde vergadering bleek Wilfried Uitterhoeve, voorzitter 
van het NSR-bestuur van mening te zijn dat er wel enige conti
nuiteit valt waar te nemen in de verschillende actiegroepen. 
Wel zal er op landelijk niveau overleg moeten komen: hij è.acht 
daarbij aan een soort commune. 
Inzake de bovenstaande problematiek werden door de vergadering 
in feite geen besluiten genomen. 

Datzelfde probleem kwam ook aan de orde op een begin september 
in Utrecht gehouden vergadering van het 11 Links Front" (bunde
ling Politeia afdeling Utrecht en de SVB aldaar). 
Vastgesteld werd, dat iedere universiteit ten aanzien van stu
dentenacties haar eigen typische problemen heeft, zo dat men 
geen acties kan ondernemen vanuit een vast patroon. Een zekere 
coördinatie achtte men echter wel wenselijk, omdat er genoeg 
onderwerpen zouden zijn die de universiteiten en hogescholen 
gemeen hebben" 

�ewijzi5de op!et studentenactiviteiten 

Blijkens een bij de inschrijvingen aan de studenten verstrekte 
folder van het nieuwe NSR-periodiek 11 Aksie11 , tekent zich in de 
buitenparlementaire actievoering een tendens af in de richting 
van een guerrilla-tactiek: een decentralisatie van acties ge
dragen door kleine eenheden. Die ontwikkeling, aldus de folder, 
maakt een gedetailleerde verslaggeving noodzakelijk van de vor
deringen op de verschillende democratiseringsfronten, zowel 
binnen als bui ten de uni versi tei t" 11Aksie" zal proberen die 
inventarisatie te geven" 
.9.P.!!!.!.:.. Er zijn aanwijzingen dat studentenacties thans indeX'daad 

in kleine eenheden ontstaan c.q. worden voorbereid. 
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Het NAVO-congres in Nederland 

/

Vernomen is, dat het in de bedoeling ligt op zaterdag 22 no
vember, ter afsluiting van het anti-NAVO-congres een grote de
monstratie te houden in de geest van de manifestatie in Berlijn 
in februari 1968.
Opm.: Een demonstratie van 12�000 jongeren tegen de Amer:i.kaanse 

Vietnampolitiek en de NAVO. 

Samenwerking_NSR, SJ en "witte" BVD (Bond v. DienstVJeigeraars) 

Blijkens het Intern Bulletin à.d. 8 september j.l. van de 11 witte 11 

BVD, heeft de "werkgroep protestdienst 11 van deze organisatie een 
bijdrage geleverd voor de NAVO-brochure van de NSR, die in okto
ber van de pers komt. In Leiden is een eindredactie gevormd, die 
de brochure 11aaneen11 gaat schrijven, waarschijnlijk onder eind
redactie van Herman Amptmeijero .E:r zal ook worden samengewerkt 
met de NSR en de SJ in verband met het in het najaar in Amsterdam 
te houden NAVO-congres alsook inzake een pamflettenactie bij ka
zernes in het land, waarmee de groep 11Verzet 11 in Amsterdam reeds 
bezig is. Zij die daaraan willen meedoen, worden gevraagd con
tact op te nemen met de BVD of te bellen naar Piet Ordeman. 
Opm.: 1. Het b�j Ordeman vermelde telefoonnummer blijkt dat van 

het NSR-bestuur te zijn. In bulletin no. 50 dodo 
29-8-1969 is reeds vermeld dat Ordeman de nieuwe secre�
taris buitenland van de NSR is en vermoedelijk identiek
aan iemand van dezelfde naam omtrent wie uit kwetsbare
bron bekend werd, d.3.t hij lid is van de s,r. Uit;é'"�
andere mededeling in dit intern bulletin blijkt, dat
Ordeme.n ook deel uitmaakt van het algemeen secretariaat
van de BVD en daarin belast is met publicaties en de 
uitgeverij.

2. Amptmeijer is een vreemde figuur. Hij schijnt in Leiden
te studeren maar niet bij de universiteit ingeschreveu
te staan. Enige jaren geleden was hij actief in "Po
liteia" en de SVB. In augustus j.l. werd hij opgenomen
in de redactie van het Leids Universiteitsblad.

1amokrater 11 

1�-1969 
"') "Een jaar van strijd" 

(Pas verschenen 
half sept. j.lo) 

In een hoofdartikel in dit SVB-blad ("revolutionair studentenblad 9 

bestemd voor de theorie en praxis van de studentenoppositie")
j 

dat verschijnt onder verantwoordelijkheid van de SBK-SVB, wordt 
gesteld dat alle acties op faculteitsniveau moeten worden voort
gezet en uitgebreid. Uiteindelijk moeten ze uitmonden in é�n ge
combineerde grote actieo 

. De leuze vooi �et volgend jaar is dan ook niet, terug naar de 
faculteiten of terug naar de basisgroepen, maar een algemene ac
tie door iedereen op alle niveaus en op elk terrein, om te komen 
tot democratie op elk niveau en terrein. Het ongesigneerde ar
tikel besluit: 
''De universiteit ia niet los te zien van de maatschappij, haar 
democratisering evenmin. De totale maatschappelijke democrati
sering is van waarde voor een democratische universiteit. Ons 
primair werkterrein is de universiteit. Maar we moeten ons ver
binden met anderen. In de eerste plaats via het onderwijsfront 
en d� werkende jeugd, Mogelijk later ook met comité's van arbei
ders en studenten zoals in Fra.�krijk en Italië. Dit jaar was het 

· begin, we gaan door met de strijd."
O��.: Het slot van het artikel lijkt op het slot van een be

schouwing van Joost Kircz in "De Internationale", no. 4 -
1969 (mei-juni 1969), het orga.an van de Nederlandse sectie 
van de IVe Internationale. Kircz is trots�e 
SBK-�VB en daarin belast met de scholing. 
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bezetters Maagdenhuis: "Nu geen snelle acties 11 

De voormalige bezetters van het Maagdenhuis zien ondanks de feite 
lijk onveranderde situatie op de Universiteit van Amsterdam 
voor de komende maanden geen heil in dergelijke snelle acties. 
Zij geven er kennelijk de voorkeur aan, via "informatieca.mpagnes'' 
een zo groot mogelijk aantal mensen in en buiten de universiteit 
bewust te maken van wat er met de universiteit aan het gebeuren 
is, zodat aan een gevaarlijke ontwikkeling eventueel nog een halt 
kan worden toegeroepen. 
Dit is naar voren gekomen op de algemene openbare vergadering, 
die de ASVA op 15 september j.l. organiseerde. De vergadering 
was het er voorts over eens dat de meerderheid van de studenten 
in Amsterdam nog geen besef heeft van wat de nieuwe bestuurs
structuur voor de universiteit gaat betekenen. 

OBAS wint leden van de ASV� 

De ASVA, die tot nu toe optrad als de woordvoerder van de stu
denten aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een concurrent 
gekregen in de Organisatie voor belangenbehartiging der Amster
damse studenten (OBAS)� Het zo� er naar uit zien.dat deze laatste 
organisatie ca 3500 leden krijgt, tegen de ASVA ca 90€0.
Opm.: De ASVA had per novo 1968 11�175 leden. 

�ten A'beln en echtgenote naar Bulzarij<; 

Uit kwetsbare bron werd vernomen dat Maarten Abeln kort voor 
die êiätüm"'"""'iiîët zijn echtgenote een bezoek bracht aan Bulgarijeo 
De TV-uitzending met het forum over de Russische interventie in 
Tsjed,oslowaklje, van 21 augustus j.1., waarvan Abeln deol uit-.. 
maa.kte, werd v.reken vóór die datum opgenomen" 

Werd ER-s.�udieweek over nota-Veringa ingekrompen tot weekenql 

Vernomen is dat dit seminar, gepland voor de week van 13 tot 20 
september in Amsterdam, beperkt bleef tot het weekend van 13 
en 14 september, en in Utrecht werd gehoudeno 

Situatie Tilbv;.!:,g 

De introductie-dagen van de ATSO in Tilburg trokken slechts 
weinig eerstejaars. Van de ca 675 nieuw aangekomen studenten 
kwamen zich slechts 40 bij de ATSO melden. In die kring werd de 
kle.cht geuit 9 dat de eerstejaars veel te weinig van de eisen 
tot democratisering afwisteno 

Sit-in in Tilburg op dinsdag 23 september a.s.? 

Men verwacht in Tilburg dat aldaar op 23 september a.s. in ver
band met de nota Veringa een sit-in zal worden gehouden. 

Demonstratie Onderwijsfro� 

Blijkens een bericht in het dagblad van de CPN is de demonstra
tie van zaterdag 13 september j.lo in Den Haag naar het minis
terie van Onderwijs, georganiseerd door het onderwijsfront, 
waarin wordt samengewerkt door een aantal actiegroepen van 
scholieren

ç 
de SVB en leerlingen van het hoger beroepsonderwijso 

GEHEIM 
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Dreigt er een scheuring in de SJ? 

Zoals in het vorige bulietin gemeld organiseert de SJ op 27 en 28
september a.s. het eerste deel van haar 9e congres, waarvoor het 
hoofdbestuur van deze organisatie een zgn. beschrijvingsbrief 
heeft uitgegeven. Tegen de inhcud daarvan is bij een aantal SJ

leden verzet gerezen. Zij stelden een nieuw ontwerp op, buiten 
medeweten van het hoofdbestuur en stelden bovendien voor, de 
beschrijvingsbrief van dat bestuur te verwerpen. De bezwaren van 
de tegenstanders richten zich o.m. tegen het feit dat in de "oude i 

beschrijvingsbrief de rol van de jeugd in de revolutionaire strijà 
wordt overschat en de oudere arbeiders en revolutionaire socialis· 
ten vrijwel worden uitgeschakeld. Dat zou volgens hen een ombui
ging betekenen van de politieke lijn van de SJ. Voorts verwijten 
zij het hoofdbestuur. dat het streven naar een revolutionaire ar
beiderspartij in de ijskast wordt gezet, en een aantal kleine 
groeperingen 9 die mede tot vorming van die partij zouden kunnen 
bijdr·agen I zoals het MLCN en de IVe Internationale ( trotskisten) 
als volstrekt onbelangrijk bestempeld wordt. 
OEm.: Dit ontwerp is ondertekend door een twintigtal SJ-leden. 

Van 9 van hen is bekend dat zij trotskistisch zijn geori�n
teerd dan wel relaties met trotskisten onderhoudene 

In verband met het bovenstaande heeft het hoofdbestuur een 
beschrijvingsbrief opgesteld, die vrijwel gelijk is aan de 
zij het dat daa.rin één van de punten va.n het ontwerp van de oppo
santen, n.l. over de militairen, werd overgenomen. Punt 8 over 
het democratisch socialisme (zie bulletin 52 9 pag.2) is eveneens 
gehandhaafd. Het belansrijkste van dit punt is wel, dat er voor 
mensen, die een meerderheidsbesluit bewust tegenwerken, of in 
het algemeen een duidelijk gebrek aan loyaliteit tegenover de 
SJ aan de dag leggen, geen plaats kan zijn. 
Ü_l!m.: Voor zover bekend was deze passage voorname�ijk bedoeld. 

tegen de trotskisten of trotskistisch georienteerden in de 
SJ • 

Voorts heeft het hoofdbestuur nog een aantal practische maatrege
len genomen. Allereerst heeft zij het royement van H. Ubachs op 
de agenda voor de eerste congresdag geplaatst. Behalve dat hij 
één der ondertekenaars van het stuk van de opposanten is, werd 
hij enige maanden geleden als SJ-lid geschorst in verband met zij: 
trotskistische gezindheid. Door dit royement hoopt het hoofd
bestuur dat de andere opposanten eieren voor hun geld zullen kie
zen.Bovendien is de huidige leiding van plan oudere leden van de 
SJ, die eigenlijk geen activiteiten meer voor de organisatie aan 
de dag leggen, op te trommelen om de positie van de niet-trotskis, 
ten te versterken. Tenslotte heeft het hoofdbestuur op 12 septem
ber j.l. per brief het districtsbestuur van Amsterdam geschorst 
wegens inactiviteit. 
OEm•..1.: Twee leden van dit districtsbestuur, n.l. de actie-secre

taris David Kips en de afdelingscoÖrdinator Henk Jansen, 
behoren tot de opposanten. 

21 Het ziet er naar uit, en dat is ook de mening van 
dat het een bijzonder roerig congres zal worden. 

*) Vrij voor actie 


