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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. Kielst

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 55, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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Dit bulletin bestaat uit 4 blz. 

Voortgezet NSR-seminar op 27 en 28 s�ber i� Nijr,1eg� 

Tijdens het weekend van 27 en 28 september j�l. is niet in 
Utrecht zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maa� in Nijmegen 
het NSR-seminar van de voorafgaande week voortgezet (zie vorig 
bulletin, pag.1). 
De bijeenkomst had in feite niet veel om het lijf. De ASVA zul 
voor de week van 29 septembftr - 3 oktober, zo is bekend gcma�kt, 
opnieuw een werkweek organiseren 1 waarbij de mogelijkheid van 
verdere acties aan de orde zal worden gesteld. Uitgangspunten 
kunnen zijn de Maagdenhuisfilm en het -proces. Wat het proc&e 
betreft wordt overwogen een verklaring uit te geven waarin men 
zich ervan distancieert en de zittingen niet meer zal bijwonen. 
Opm.: Wat dit laatste betreft: In De Waar-heid van 29 sc:pternbe1: 

j.l. komt een soortgelijk bericht voor.
Volcens Frank Jaap Buys is de greep op de bezetters aanmerkelijk 
verslapt. Van de ruim 600 zijn t!!r slechts eet!" '150 actit•f ge
bleven. 

NSR·-studit�weekend O\rtH' n0ta--V0;•iI:fa 

In aansluiting op het bericht in bulletin 53 1 pag.3 over de 
inkrimping van de NSB-studieweek (13 - 20 september j.1.) tot 
een weekend, is vernomen dat ook dit niet is doorgegaan in 
verband met de geringe opkomst. Hiervoor in de plHats is later 
het NSR-seminar van 19 tot en met 21 september j.l. in Nijmegec 
gekomen. Het mislukken van de studieweek wordt vo!gens insiders 
geweten aan de (gebruikelijke) slechte voorbereiding. 

-

Blijkens een publicatie in het blad van de "witte" BVD 1 

"Pas:;3iffist", zullen de yolgende thema's op het congx-es aan <le 
orde komen: 
- het verhand tussen de ontwikkeling van het neo-kapitalisme

en de oprichting en functie van de NAVO;
- de NAVO als instrument ter onderdrukking van linkse bewe�ingen

in de lidstaten (staatsgreep in Griekenland, plan voor ee�
staatsgreep in Italië);

- de NAVO en de bevrijdingsbewegingen in de Portugese koloni�u;
- het ontbreken van contr8le door de nationale parlementen op 

beslissingen die in supra-nationale NAVO-instanties worden
genomen;

- wetenschappelijk onderzoek ten dienste van atomaire, chcrnisch�
en bacteriologische bewapening; de rol van de universiteit
daarin;

- de invasie in Tsjechoslowakije, je status quo tusc�n de machts
blokken, de mythe ve.n de Ru.�-;sische dreiging voor \':est-J:�uro)>a �

- moe;elijkheden voor anti-NAVO-acties, obstructie b:i.nnen het
leger enz.

GEHEIM 



- 2 NOV. 2001 
Daze rubrlcatitlQ Is 
tJeBindigd ne ;) 0 jr. 

Bericht van 
29-9-1969 

Al' GbCl':icht 
~-9- 1 969 

B~r:Lcht van 
30-9-·1969 

• 

-2- Stg. GEHEIM 

~ 

Voorts is het de be<loeling op grote schaal werkgroepen te vorrnen 
die voorbereidende acties zullen vo~ren, materiaal verzamelen 
en bestuderen enz. Deze werkgroepen dienen de kernen te worden 
van een meer massale anti-NAVO-beweging na het congres. 

Ook wordt er gewerkt aan twee NAVO-brochures, een theoretische 
en een populaire editie. Ue laatste zal op scholen en in kazer
nes worden verspreid. Er zullen voorts duizenden pamflctten 
worden gedrukto 

Affiche I'JFDJ anti--NAVO-actie 

De NSR is begonncn met het versturcn van affiches (afmetingen 
1.50 x "iill) "No to NATO", ca;::paign of the World Federatiol~ of 
Democratic Youth f Tlt'.ar de versch:i.llentle universitei ten. 
9..E!!!.!.: De WFDY is een internationale communistis(:he jongereu

organisatie, die haar hoofdkantoor in Boedapest heeft. 

Situatie in Groningen 

Op 2~ oktober a. s. wordt in Groningen een algemene universitaire 
Vt~r{~a.der\Lng gehouden waar zal \'Jo:t·den besproken of de tussen
tijdse beetuursvorm van de Groninger universitcit al dan niet 
zal worden doorgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de studente 
v66r of tegen deze vorm zulJ.en zijn. Er zijn twee stromlnge>l, 
waarvan de &bn ~egt :alles of niets, terwijl de andere stroming 
meent dat de tussentijdse vorm welj.swanr geen einddoel maar wel 
een stap voor~it is. Hoe de studeuten ~ullen kiezeu zal blijke~ 
op hun COl'.iP'~G vco.n 22 en 23 oktobtn' a.b. 11.• 7.-nl dan o.m,. ook 
een n:l.cuw Gr-onst:ra-oestuur wor·den gckv z.en. 

Situatie in Tilburg 

Volgens de man van de bezetting van de curatoreu-
kamer (op 25-9-1969), is de nota-Veringa niet anders tegen te 
houdcn dan door middel van geweld, bezetting enz~ Van heM is 
de zin 11 Als een dief in de nacht komt Veringa a au de rnacht •:., 
Opm.: wordt door sommigen als een dema~oog beschouwd • 

Hij is redacteur van het Tilbur~s Algemeen Studentenblad 
( TAS). 

Tijdens een op 29 september in 'l.'ilburg gehouden discussie- teach 
in tussen Hugues Boekraad en prof.Duynstee (beiden uit Nijmcgen) 
(opkomst vrij groot: 250 a.anwezigen), hccft Kees de Boer, bestu 
lid Links Front Tilburg, voorgesteld dat de ATSO aan de curato
ren een uitspraak moet afdwingen m.b.t. de n.o ta-Veringa. • .Ue ATSO 
1s met dit voorstel accoord gegaan. 

Tijdens de bezetting op 25 september (ca 30 studenten na.mcn er 
aan deel), is ook al ge~ist dat senaat en curatoren duidelijk 
hun afkeuring over de nota-Veringa zouden uitspreken. De <lirecte 
aanleiding tot de bezetting schijnt de vertoning te zijn geweest 

. van de l·laagdenhuisfilm, waarbij ca L~OO studenten aanwezig warcn. 

Op vrijdag ~ oktober vindt in Tilburg de opening plaats van ecn 
tentoonstelling over fascisme. Lucas Heijnd.ers zal sprek"n ever 
bacteriologische oorlogvocring • 
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pm. 1, Deze vorm van oorlosvoering is ook één der thema's van 

���������J het NAVO-congres in nove�ber a.s. 

Links Front Koerier 
18-9-1969

• 

Ber·icht van 
eind september 1969

• 

2, Inzake de B.- en C.- wapens heeft Reijnders de Amerikaan
se professor Neilands (biochemisch hoogleraar in Berkeley 
USA) een interview afgenomen, toen deze kortgeleden Neder 
land bezocht (Vrij Nederland van 27-9-1969).

3. Reijnders was in 1964 landelijk secretaris studentenvoor
zieningen van de SVB. Hij bracht in december 1966 een be
zoek aan de Sowjet-Unie. In september 1968 verscheen van
zijn hand een artikel in Vrij Nederland over de militaire
geheimen van de RVO-'I'NO. Bij hem berust thanB het nbacti-·
aat van de Studieverenieing MFAS (Medische faculteit), in
het Jan Swammerdaminstituut in Amsterda'll.

1riJ.h1u-:15a Links li'ron t_sedece11:.!,.r?liseerd 

Volgens deze uitgave is ook het Links Front Tilburg thans gede
centraliseerd, dit om geen irre�le gezagsvorrning binnen de be�e
ging te krijgen en de eigen activiteit van de Jeden zo veel moge
lijk te bevorderen. Het front is in drie e;roepen ope;edeeld, nl. 
een faculteitsgroep economie, een groep sociologie en een groep 
nstad". 
Elke groep bepaalt zijn eigen activiteiten 1 acties, projecten. 
Indien een actie noodzakelijk is die boven het niveau van een be
paalde e;roep uitgaat, kan er een actievergadering va11 het lrnle 
Links Front bijeengeroepen worden, Om de communicatie tussen de 
verschillende groepen te bevorderen, is de Links Front KoErje� 
OJ)geric ht., 

S�tuatie in Utrecht 

Vernomen is, dat de USF van plan zou zijn actie te vocr&n teeen 
het dagelijks bestuur van de universiteit als een aanloop tot 
escalatie van het conflict. Na de openbaarhejd van. cl.c vergade
ringen van. de senaat en curatoren wordt nu de openbaarheid go
eist van de vergaderingen van het daselijks bestuur. De USF heeft 
dit dagelijks bestuur daarover reeds een brief.gestuurd, De USF 
weet dat dit een onmogelijke eis is, in die zin dat openbaarheid 
geweigerd zal worden, zodat de kiem voor het conflict weer is 
gelegd. 

Wageningen 

"L.H.-berichten" 
17-9-1969 

•) Van 29 september tot 10 oktober 1969 wordt in Wageningen een ten
toonstelling georganiseerd over de mei-revolutie in Parijs in 
1968. 
�· Dit is wellicht dezelfde tentoonstelling, die van 7 febru0.-· 

ri - 7 maart 1969 in Amsterdam is gehouden door een aantal 
mensen van het Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

CPN-propaganda voor de manifestatie van 4 oktober a.s. 

In verschillende universiteitssteden (in ieder geval in Amster
dam, Leiden en Jageningen) heeft de CPN stencils verspreid waar
in wordt opgeroepen deel te nemen aan de manifestatie van 11- ok
tober a.s. in Amsterdam, gericht tegen de  regering De Jone, Op de 
oproep aan de Leidse studenten, ondertë1<end door Jurrie Reiding, 
lid van het CPN-districtsbestuur, komt zelfs een 11comitÉ: van a.a.n·· 
beveling 11 voor met de r:amen van enige studenten. 

!Voorts is uit kwet�bare broµ bekend, dat een ander lid van een
CPN-�istrictsbestuur half september j.l. een vergadering van een
afdeling van Poli teia bezocht om àe aanwezigen op te wekken ae.n


