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MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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VAN: Hoofd BVD
AAN: ZiJne Excellentie de
Minister-Preside_nt,
t.a.v.

Bijgaand moge U worden aangeboden
bulletin nr. 551 bevattende gegevens
inzake studentenactiviteiten.
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V o o r t g e _z e_ t^ _N3 R - a sm 1. na r o p _ 2 7
Tijdens het weekend van 27 en 28 September j«l. is niet in
Utrecht zoals oorspronkelijlc de bedccling was, maar in Nijmegei:
het NSR-serainar van de voorafgaanae week voortgeKet diie vorag
bulletin, pag»1)«
De bijeenkoinst had in feite niet veel om hot lijf. De ASVA sal
voor de v/eek van 29 September - 3 oktober, so is bekend geniaakt
opnieuvv een werkvjeek organiHcren, waarbij de mogelil ikheid van
verdere acties aan de orde zal worden gesteldo Uit^angspunten
kunnen zijn de Maagdenhuisf ilm en het -proceB. V/at 1'jet pr'ocos
betreft wordt overwogen een verklaring uit te geveii waarin men
ervan distancieert en de zittingen niet ir.eer zal bljwonetu
Oprn» : Wat dit laatste betreft: In De V/aarheid van 29 September
J.I, komt een soortgclijk bericht voor.
is de greep op de bezetter-e aanmerkelij
Volgens
actief ge~
verslapt, Van de ruirn 600 aijn er slechts een'
bleven*
C:

lu aansluiting op het bericht in bulletin 53 s Paf'f3 over de
inkrirapirig van de N8H-studiewoek ('13 ~ 20 September j.l*) tot
een weekend, is vcrnornen dat ock dit niet is doox^gegaan in
verband met de geringe opkomst. Hiervoor in do plaats is later
het NSR-seminar van 19 tot en met 21 September j*l. in Ni,iir.ege«
gekoraen* Het mislukken van de studieweek wordt volgens inoidcrs
geweten aan de (gebruikelii'ke) slechts voorbereiding.
Thema 's atiti-KAVO^con_p;re8 _op 21 e-n 22 nov^eniber in Amsterdam

aug/ceptc' 69

Blijkens een publicatie in het blac1. van de "witte" BV'D,
"Passif fist" , zullen de volgende thema's op het. congres aan de
orde komeii:
- het verband tussen de ontwikkeling van het neo-kapitalisrae
en de oprichting en functie van de NAVO;
- de NAVO als instrument ter onderdrukking van linkse bexveginge:
in de lidstaten (ataatsgreep in Griekenla.nd, plan voor een
staatsgreep in Italic);
- de NAVO en de bevrijdingsbewegingen in do Portugese kolonlcu:
- het outbroken van controle door de nationals parlernenten op
beslissingen die in supra-nationale NAVO-instanties worden.
genbmen;
« wetenschappeli jk onderaoek ten dienste van atomaire, chomiach'
en bacteriologischc bev/apening; de rol van de universiteit
dear in;
-• de invasie in Tsjechoslowaki je, de status quo tuscen de ir.s.cht;
blokkeii, de raythe van de Russische dreiging voor ^est-iuropa;
- mogelijlcheden voor anti-NAVO-acties, obstructie ciunsn het
leger enz«
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Voorts is het de bedoeling op grote schaal werkgroepen te vorra
die voorbereidende acties zullen vosren, raateriaal verzarnelen.
en bestuderen enz» Deze werkgroepen dienen de kernen to. worden
van een raeer massale anti-NAVO-beweging na het coagres.
Ook wordt er gewerkt aan twee NAVO-brochures, een theoretische
en een popuiairc editie. De laatste zal op scholen en in kazer
•nes worden verspreid. Er zullen voorts duizenden pamfletten
worden gedrukto
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Affiche V/FDJ anti-NAVO-actie
De NSR is begonnon met het versturen van affiches (afmetingen
1.50 x 1st) "No to NATO", campaign of the World Federation of
Democratic Youth, naar de verschillende universiteiten*
Op_nu: De '.V'FDY is een Internationale cofflmunistische jongersiiorganicatie, die haar hoofdkantoor in Boedapest heeft.
Gituatl« in Groningen
Op 2k oktober a.s. wordt in Groningc-n een algemene universitai:
vergadering gehouden waar zal worden besproken of de tussenti^dse beeluurevorffl van de Groninger universiteit al dan niet
zal worden doorgevoerd. Het is nog niet duideli.jk of de studcn'
voor of tegen deze vorrn zullen zijn. Br ?;ljn twee stromingen ,
waarvam de een zegt :alles of niets, tervvijl de andere stroraiH/
meent clat de tusscntijdsc vorm weliswaar gecn einddoel niaar wsl
een fitap vooruit is. Hoe de etudesrten aullen kiezen zal bli^kt
op him congrtcs vau c-!? en 23 oktober a«s« Er zal dan o«rnt. ook
een nieuw Gronstra-bestuur worden
£i. tuatie in Tilburg
Volgens
', de man van de bezetting van de curatorei
kamer (op 25-9-19^9) > is de nota-Veringa niet arsders tegen te
houden dan door raiddel van geweld, bezetting enza Van hern is
de zin "Als een dief in de nacht korat Veringa etan de macbt".
Opji^:
wordt door sommigen als een demagoog beschou7.'d.
Hij is redacteur van het Tilburgs Algemeen Studentenblad
(TAS).
Tildens een op 29 septejsier in Tilburg gehouden discussie- teac
in tussen
%n prof ,r
' (beiden uit Kijtnoger
(opkomst vraflroot:: 250 aariwezigerJTTietf t :
• , ' beati;
lid Links Front Tilburg, voorgesteld dat de ATSO aan de curateren een uitspraak moet afdwingen rn.b.t. de nota~Verlngat De AT£
is met dit voorstel accoord gegaan.
Tijdens de bezetting op 25 September (ca 30 studenten namen er
aan deel), is ook al geeist dat senaat en curatoren duidelijk
hun afkeuring over de nota-Veringa zouden uitspreken, De dii-ect
aanleiding tot de bezetting schi,jnt de vertoning te zijn gewees
van de Maagdenhuisfilm, v/aarbij ca ^00 studenten aanwezig ware-n
Op vrijdag "j> oktober vindt in Tilburg de opening plaats van een
tentoonstelling over fascistae.
zai spreken over
bacteriologische oorlogvoering .
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1. Deze vorm van oorlogvoering is ook een der therca's van
net HAVO-congres in november a.s.
2. Inzake de B.- en C.- vvapens heeft
de Amerikaa:
se professor
(bicchernisch hoogleraar in BerkeL
USA) een interview afgenornen, toen deze kortgeleden r-ocL
.land bezocht (VriJ Nederland van 27-9-1969) «
3'
was in 1961! landelijk secretaris t-.tudentenvoo:
sienirigen van de SVB, .Hij bracht i.n december 1966 een b*
zock aan de &o\7Jet-Unie. In septer.ibnr 1968 verscheen vai
zijn hand een artikel in Vrij Nederland over de militai:
geheimen van de KVO-'i'HO. Bij hem berust thanrj het abact:
aat van de Studievercniging MFAS (Kedische facr.lteit), :
het Jan Swanimerdarainstituut in Arncterdam.
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Links Front Koerier
18-9-1969
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Ti].!ro_rp;s J^iiiks^rpnt
Volgens dez.e uitgave is ook );et Links ;rront Ti Iburg thane gc.delifceerd, dit on) f;oen irreelo geaaf:s worming bin.non dc be'.vete krij/joii en de eigen activiteit van de leden ?.o veol uiOfi!
lijk te bevorderen . Hcjt front is in drie :-;roepen oppedecld, nl»
eon facultcitrs/jroep cconornie, een f^roep sociologie an een groej)
"stad".
"
,
Kike groop bepas.lt zijn eigen cictiviteiton, acties, pi'O.lecten,
Tndien ueri actie ncodxokeii jk ±s die boven het nivee.u van een b<
paalde Jjroep Mite; act, i-»n er CGi'i actieverg&dvring van hot helo
Links Front bi jeen/--;eroepen worden. Om de eor;i^unioatie tusscn de
verschillende groepen te bevorderen, is de Links Front Kocrier

5 i t u a t i e __i n [I t rftc h tVcrnonien is, dat de USF van plan zou zijo no,tie te voorr-n t;-r;t;
het dagelijks bestuur van de universiteit als een aanloop tot
escalatie van het conflict. P.a de openbaarhco d van do vergaderingen van de senaat en curatoren v/ordt nu de openbaarlieid go
eist van de vergaderin^en van het tlagelijko bestuur. ]JQ u'SF liee
clit dagelijks bestuur daarover reeds een brief gestuurd. De USP
v;eet dat dit een onmogelijke eis is, in. die zin dat openbaarhei
gev/eigerd zal worden, zodat de kiem voor het conflict weer is
gelegd.

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

f)

Van 29 September tot 10 oktober 1969 wordt in iVageningen een ter
toonstelling georganiseerd over do mei-revolutie in Parijs in
1968.
~}Ti\. Dit is wellicht dezelfde tentoonstelling, die van 7 lebrusri - 7 maart 1969 in Amsterdam is gehouden door een aantal
mensen van het Instituut voor Sociale Geschiedenis.
C?H-propagarida voor de nianifestatie van Jf cktob^er a._s.
In verschillende universiteitssteden (in ieder geval in Amsterdam, Leiden en ./ageningen) heeft de Ci:iJ stencils verspreid waarin wordt op^eroepen deel te nernen aan de manifcstatie van 't^oktober a.s. in Amsterdam, gericht tegen de regering_pe Jong. CD c
oproep aan de Leidse studenten, ondertekend door
lid. van het GPN-districtsbestuur, komt zelfs een "comite van aa:
beveling" voor met de r.anen van .enise. student en,
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Tijdens net e e r s c e deel van het 9s congres van de SJ, het
lopen weekend g e h o u d e n , sijn 8 leden van Let district A m s t e r d a m
g e r o y e e r d . Het royerrient van zeven van hen v/erd aangenomen met
c&.e 80 stemrrsen voor, ')0 tepen en c a . 1-i bianco. Z i j liebbon same
met een e l f t a l , als ^evo.lp; van hot royeraent \ i i t g e t r c d e n leden,
'sen \verkgrocp oprcericht. kiij x i j n van men i TIP; dat jonf:;ereu uit d
soci;j.l:i.st.ific]}o :?-tron;inf;i;!i ;-;ich U'oet.en v
n een soc.ialis
tisclic eenboi ds jongeren bc'ivefcing .
Tot de rcero"veerd£ri beJioren o , a .
V i j f \'<';n hen

trotckist of Jiebben t r o t a k i &t:i .sens

2. Voor de voorge.sc};:! e d e n ] 8, £..ie de beide voorgaan.de
t i ji s .
P e r s b e r i cht
29-9-1969

Or> het c o n f f r e r . bleek v o o r t s dat do .S.I zich vvil on t \\rik]1. el^n van
een pu.re a c t i c f r o e p naar oen or ganis:-. tie wet oen eip;en polit.iek<
vi.sio. Tiooivel dc harde cictiefi zekor n i e t zi ; .l]c:n verdwi;i?;en , sullen do .jil'erM x±ch in dc toekomst •- zo is bealoton - toch r/ie«r
ga:^n toolofjvreri op activitei ten in 1'anj ugrcej.'^r: ( b i j v . bet onderwj .jo.Cx'onl ) .
VerO.&r K.vn iiitn op korte tsr;rdjvi a c t i e a vervyaclu-en voor 3;ofc afno;!-: f ?'.'?/! vc'?? M e t j o u ^ c l o o n ;,lsr-iodo a n t i - N y . V O - a c t i c a O . K . op schc
I t n f u in kazcrnes.

*)

V r i j voor actie.

