
MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: 

AAN: 

Hoofd BVD 

Zijne Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v.Mr. J.Kiels�ra.

Bijgaand moge U worden aangebod 
bulletin nr. 63, bevattende geg 
inzake studentenactiviteiten. 
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Dit bulletin bestaat uit 3 blz. 

11Alrnie 11 kreeg grootste weerklank buiten de universiteit 

Blijkens een mededeling van de redactie van dit NSR-perj.odiek, 
kreeg het blad, dat tweewekelijks verschijnt 9 Je grootste weer
klank bij actiegroepen en belangstellenden buiten de univel'siteit o 

Het name scholierengroepen en atudenten bij het Hoger Heroepc 
Onderv,ijs (i-.!I30), zouden enthousiast tegenover de uitgave st!;l.ém en 
ook de meeste mogelijkheden zien voor verdere ontwikkelingen • 

"Winter-universiteit 11• 
!la de Kerst in /\nwterdarn?

In een art:5-kel over· de coilegestaking van l+ november j. 1. a.an de 
Univer•r;i.teit van Amsterdam, 1ii-ordt ·c.m. gesteld dat er plmrncn 
bestaan o!·n kort na. de Kerst in Amste.rdani eeri soor-t 11wint.er•�Li.r.:.:i.ve:r·•� 
siteit 11 te organiseren. Daar zou dan een analyse moeten vroràen 
maakt van de concrete situatie aan de universiteit ( WD.B.l' 11 de 
ontwikkeling op dit moment schijnbaar chaotisch verloopt en de 
studentenoppositie chaotisch raageert 11 ). 
Daardoor znu dan een n�uwkeurig inzicht verkregen kunnen w0rden 
in. de ricl:.tir•.f; van die· on t ,.,.,j_l-�1:e1 irie, de int t;:r.�1e !r12chtsv ... e.rhoud:tngen � 
de zwakke punten van de studentehoppositie en hoe die misschien 
opgelost zouden kunnen worden. 
Ook zou daar �ewerkt kunnen worden aan de voorbereiding van rn&ssa
le bezettingen in geval van invoering van de nota-Veringa en aan 
een ce..m:pagne voor d8 poli tiser:i.r;g van de wetenschap • 

.üe studer�!:�1:1:ou_oosi tie en de zg0...!...J2.�1i tieke processen 

In een artikel gewijd aan áe processen tegen de bezettars van het 
VU-ProvisoriL:□ viordt o.m. over de rol van de pers gezegd (en dc:tt 
gold ook voor de processen tegen de Mnagdenhuisbezetters en die 
van de Rijksuniversiteit in Utrecht) dat de�e vooral de aandaçht 
vestigde op de ludieke grappen door de bezetters opgevoerd en dat 
lange verhalen werden gewijd aan wrakingsprocedures, zonder oj de 
achtergronden in te gaan. 
"Zo is er bijv.i" aldus het artikel, ;inauwelijks iets in è.e krant 
gekomen over de op de eerRte procesdag gevoerde acties en is er 
niets opgenomen van de aan de pers toegestuurde en in een pers
conferentie toegelichte collectieve verdediging 11 • Het artikel 
besluit met de volgende zinsneden: 11 1'/il de studentenoppositie in 
staat zijn bij volgende politieke processen een effectief ant
woord te geven op de door de huidige macht.hebbers gebruikte 
represciemiddelen, dan za.1 spe ei.aal e;eb.ruik moeten v.;o:i:·ti.en gemaakt 
van de tot nu toe opgedane ervaringen uit de verschillentle proces
strategie;n en zal een verdere uitdieping van de Justitiecritiek 
plaats moeten vinden. Jant dat er steeds meer politieke proc3ssen 
tecen ons gevoerd gaan worden, en dat de straffen hoger zullen 
worden (in Duitsland zijn de straffen al opgevoerd tot 21 maanden), 
laat dao.rover geen twijfel besta::i.n 11 � 
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A tiviteiten Onderwijsfront 

Op 9 november jel� werd (vermoedelijk in Utrecht) de Kritische 
Kweekschool opgericht. De bedoeling is dat er een analyse wordt 
gemaakt van de pedagogische academies (kweekscholen), waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan de beroepsopleiding e 

14 december aoso komt men weer bijeen om de kritiek en de 
reacties op een discussiestuk van het Onderwijsfront Twente 
bijeen te brengen en te bundelen. Daarmee wil men dan grote 
groepen kwekelingen activeren, zodat er uiteindelijk een be
weging binnen deze academies op gang komt die dit beroeps
onderwijs aan de kaak gaat stellen en daarmee tevens het hele 
basis-onderwijsn Inlichtingen over deze activiteit verschaft 
het landelijk onderwijsfront in Leideno 
Opq" Zoals bekend is het landelijk onderwijsfront op hetzelfde 

adres gevestigd als de NSR, nl. Noordeinde 5 in Leiden. 
NSR-bestuurder Jan Mulder en NSR-medewerkster Irene van 
Ditshuizen houden zich in deze organisatie speciaal 
met het onderwijsfront bezig. 

Plaatse1�wi,jsfronten 

Er is nu in elk geval een onderwi jsfront in Amste:r·da.m ( 7�elfd.e 
adres als de ASVA)� Den Ha.ag, 't Gooi (Hi.)ü;en), L:Lmburg(Heerl.e.o.) 
Rotterdam (zelfde adres als de Algemene Rott�rdamse Stu�enton
vereniging - ARSV) 9 Twente en Utrecht. 
O:em" Vr:Ljwel iedere grondraad heeît een bestuursli.d dat zich 
---· speciaal met het onderwiJsfront bezi� hen.uit. 

Co��ras Gooise VWO-echoliereu o� 14 d�cember a.a. 
_____ ( _____ ,;, ________ , __ .,. __ ,.,.__...,�,,_,.Jl.,.. __ L� --.......... •-"'-�•--•-

Op 14 decemb�r a.s� vindt oen congres plaats voor alle G00i6e 
VWO-scholieren dat door een onderafdeling van het Ondarwijs
tront, waarschijnlijk in Hilversum georganiseerd ZRl wo1·den� 
De bedoeling is om de aanwezigen aan het denken te zetten 
over de democratisering van het onderwijs� 

�D!,:îjsfront in Utrech,:t:. 

Op 21 december a.s. wordt er in Utrecht voor middelbare scho
lieren, HBO'érs, LTS'ers enz. een landdag onderwijsfront 
gehouden" 

§_chool1;lein.,Eauz�-theater

Medio november zou in het :F'AMOS-e,ctiecentrum - in het kader van 
de democratisering van de middelbare school - een schoolplein
theatergroep starten. Men wil, door middel van het medium spel, 
tijdens de schoolpauzes op de pleinen, scholieren en leraren 
duidelijk maken wat er "mis is met de school i ;o De spelleid:i.ng 
is in handen van leerlingen van de 11Acatlemie voor Expressie 

. door woord en gebaar 11

j in Utrecht. 

Het�scholieren-verzet en de st'!_dentenovpositi1.:, 

In een artikel 11 0ok scholieren gaa.n door met de strijd"van 
Max van ',Veezel, wordt gezegd dat het scholierenverzet sneller 
ae.n het radicaliseren is 9 dan de stude:atenoppositie. 
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Het ruist helaas één van de belangrijkste elementen van het 
studentenprotest: inhoudelijk critiek. Op de scholen bestaat 
zo'n mate van consumeren van de lesstof, dat zelfs discussie 
ervan onmogelijk is. Daarentegen neemt kritiek op de maat
schappij toe� Een ontwikkeling die zich ongetwijfeld zal 
voortzetten wanneer ook de scholieren die nu nog geloven 
in koffie en het parlement, in conflict zullen komen met 
een schoolleiding die fundamentele eisen wel af moet wijzen a 

�• Van Weezol maakte in oktober j.l. deel uit van de eind-
redactie van het VAAG-bulletin no. 1 (Vaag is een Amster
damse scholierenactiegroep). 

_ç,o_ntactadress,e,n van de· Landelijke Werkgroe� tische Le�_!!• 

Er zijn thans 21 plaatselijke actiegroepen, o.a. in Den Haagr 
Nijmegen, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Twente, Delft, 
Utrecht en Wageningen. 
QP.m�� Het adres van de Twentse groep is hetzelfde als dat van 

het Onderwijsfront aldaar. 

Deze nieuwsbrief werd in een oplage van 1500 exemplaren ver
vaardigd. 

Worden _g�_der, �!1 de SNUF in Nijmegen �ruikt -��r pt�den ten
!'-...S:..:s.:ies? 

Vernomen werd dat de mogelijkheid bestaat dat gelden van de 
Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) worden aangewend 
ten behoeve van studentenactiviteiten. Het bestuur van deze 

· ox·ge.r.iisatie zou 2,a11 11 de goede kant" Htaan
1 

en een deel v;;,.n de·
f 100.000,- die de stichting in kas zou hebben, zou om die
reden voor acties kunnen worden gebruikt •
.9};!!,l•: 1 o De SNUF kwam j_n dit verband reeds eerder in hGt rd.euws �

toen bekend werd dat de stichting f ?00 9 - gegaven zou
hebben voor de kostenbestrijding van in Nijmegen ver
spreid� anti-NAVO-pamfletten ( begin november '1969); 

2. Men kan zich afvragen of het geld �at aan de Socialis
tiache Uitgeverij Nijmegen (SUN) (zie bulletin no, 62 
dd. 21-11-1969, pag, 1/2)geleend werd� ook afkomstig
is van de SNUF.

Referendum over de SVB in Rotterdam. 

ien groep Rotterdamse studenten, stuurgroep 165 genaamd, die. 
ernstige kritiek had op het beleid van de SVB ter plaatse, heeft 
een referendum ui tgeschreven 9 waarin de medestudenten werd ge•
vraagd of ook zij een scheiding wilden tussen studentenpolitiek 
en belangenbehartiging. Het resultaat van het referendum was 
dat 1014 studenten dat inderdaad wensten. De stuurgroep trekt 
daaruit de conclusie dat de SVB het recbt niet heeft nog langer 
geld van de Rotterdamse studenten aan politieke acties te be
steden. 
� 1. Van het uit 8 personen bestaande bestuur va� de ARSVf 

zijn er zes lid van de SVB; 
2. Aan de destijds gehouden verkiezingen namen slechts

600 studenten deel, van wie er 396 op de SVB stemden�

Meerderheid SVB in Tilburgse studentenraa.c! 

In de nieuw gekozen Tilburgse studentenraad zitten elf verte
genwoordigers van de SVB en negen van d':l gecombineerde g1·oep 
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��-�-b�d�����-�V�t�---� Appll-Nederlands Studenten Accoord (NSA). De verkiezing was 

rioodzakelijk als gevolg van een conflict tussen het algemeen 
bestuur van de Tilburgse studentenorganisatie en een meerderheid 
in de "oude': studentenraad. Ruim 1300 Yan de ongeveer 3000 stu.
denten namen aan de verkiezingen deel. 

SJ-Intern. bulletin 
nov. 1969

Nabespreking SJ over het anti-NAVO-congre� 

Tijdens een nabespreking van het SJ-districtsbestuur te Amster
dam op 24 noYember j .1. over het. a:ati-NAVO-congres 9 kwam o.a.o 
de volgende kritiek naar vor�n: Het congres was teveel op stu
denten gericht. Voorts hinkte men op twee gedachten, nl, ener
zijds informatief en anderzijds demonstratief. Da informatie 
was �oor een groot deel al aan de beioekers bekend� terwijl 
voor de ttnieuwelingen 11 onder hen de informatie niet duidelijk 
genoeg was geweest. Ook vond meri de vorm van het congres ver
ouderd, aangezien van de bezoekers geen actieve deelneming ver
wacht werds c.q. verwacht kon worden. Tenslotte waren de con
tacten tussen de NSR en het SJ-hoofdbestuur, onvoldoende ge
blekeno 

• 

DEir Spiegel 
24--�11--1969 

• 

Vo.2.E�an�taa.nde SDS 1 ers uit bestuur �VDS 

Tijdens een buitengewoon congres van de Weutduitse VDS (een 
soort NSR) half november j.l. in Hamburg gehouden 1 trad het 
bestuur dat sinds mei aan de macht was en uit een viertal voor
aanstaande SD3 1 era bestond, af. Er kwam een uoodbcstuur dat een 
onderzoek gaat instellen naar de financiile toestand van de or
ganisatie, die een kastek�rt van �M 3Go.ooc schijnt te hebben. 
De SDS--top na.m h-ë!t er de afgelopen maano.en goed vauo Zo werden 
11snoepre:i.sjes n gemaakt :naar Japän� lta.lië en Spanje� 

•) Vrij voor actieo 




