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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. Kielstra.

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 64, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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*) Verhuizing NSR-brochure-verkooE naar Utrecht 

Vanaf 19 november 1969 is het verspreidingsapparaat van de NSR van 
Leiden naar Utrecht overgebracht. Deze verhuizing is een onderdeel 
van een algehele reorganisatie va.n de landelijke verspreid:i.ne; van 
brochures, mappen, periodieken e.d. 
Voorts wordt medegedeeld dat door een betere zakelijke opzet (een 
time kracht, eigen administratie), de ·m&rkt die er voor deze publica
ties is, meer systematisch toegankel:L,ii·: gemaakt ka.n wo"!:"den. 

*) NESBIC-nummer van "Trouw" over 5�uide1j:..iî.t...Jl.f.E..�l�0.
In .sarnenweri<:ing met de NESBIC is bij 11 :i.1rouw 11 een ext;ra rn:.rnmer 'Jersche-• 
nen dat geheel gewijd is aan Zuidelijk Afrika. De artikelen in dit num
mer afgedrukt, zijn al eerder in dit dagblad verschenen, m�t uit�onde
ring van een bijdrage van dr 3ietse Bosgra� lid �an het Angola-comit,. 
Bovendien zet de NESBIC in het nummer uiteen dat actiegroepen, zoals 
anti-NAVO-groepen en de Zuidelijk Afrika-actie, in Nederland funccron 
als bevrijdingsbewegingen in - wat genoemd wordt •· het ,îff:terse onder-� 
drukkingssysteem. 
De extra-edi ti.e van 11 Trou\'i 11 is verschenen in een opJ..2.ge van 60.0GO 
exemplaren. De NfSBIC en de NSR dragen zorg voor de distributie under 
de studenten in teder-land. De NESBIC 1 die het initiatief nam, heeft ie 
krant laten verschijnen ruet het oog op d3 komenrte karnerdetsttc11 over 
buitenlQnJse zakeu 1 die volgdnde week gehou�en worde�. 
,9..2!!1,..�. ZoaJ.;s beb:end werd. è.e l�SBBIC in 1966 ovgericht op in,:iti:?t.t.i�f v-::u·1 

de I'-LSR � toen nog niet in hr.!ncicn van SVB' <-::rs v Best:\..;u�cdf�< rt:.: Yi::.n de 
NEdBIC waren betrok.ken bi.j het an ti.a.NAVO,-cc,ngre::) va.!l Llû\7 enber· 

'-') 9on,s_·ces medi:;iche stn�enten �J�. 8. en 9 n�veJ1Jber j_�)-• in Ut:rer;!'lt 

Tijdens dit congres, waaraan werd deelgenomen door ongeveer 100 ucti
viaten von alle medische faculteiten h.t.l., werd o,m. besloten de mo
gelijkheid te bestuderen voor een landelijke actie die direct gericht 
is op pati�nten; nl. het verstrekken van :i.nformatie over bijv. specia
listentarieven, de rol van de farmacautische industrie en het klassen
systeem in ziekenhuizen. Omstreeks januari 1970 ko8t er weer een con
Gres; daar zal eventueel "besloten wordon over te gaan tat een lande
lijke wachtkameractie. 

Arnn5sti_�_s:_omité voor bezetters VU in 2./?r:i_s_htil::._s: 

Vernomen werd dat studenten van de VU bezig zijn een amnestie-comit& 
op te richten. Daarin zouden 5 studcnten

1 5 hoogleraren, 5 leden van 
de wetenschappelijke staf en 5 leden van het personeel zitting QOeten 

.. nemen. 
!2.P.m•..:. Re:cinnerd wordt é.l.an het gestel de in bulletin no. 61 d.d.

pag. 2 inzak& amnestie. 

Con te_c t de 1 ep;a t �- e _;;,_ c_t __ j __ (_, _c:._o_r.1_i_t_é __ v_a_n_o_' e�._A_m_c1_t.,:: r da ms e Chr i s te J. i :; k e_ De tr-d. J -
vak,:;;chooJ. met df:? .SJVU 

Kortgel8den bGzocht een delegatie van het actiecomité van bedoeJde vak
ochoo1 ri':' ,Stu:ientei,.ro.ar3. van de VU (SEVU), In verband met een s•.ctü: aan 
deze school word ccsproken over de rnogelijkh�id om leraren te vervang0u 
door studente11, teneinde het onderwijs door te l�ten gaan. Bekend werd 
voorts dat bedoeld actiecomit& in relatie staat tot VAAG. 
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0pm.1, Wat het lesgeven betreft door studenten, wordt herinnerd a.an 
de situat:i.e aan de katholieke Pedagogische Academie (=kweek•
school) in Beverwijk, waaraan volgens ontvangen gegevens werd 
deelgenomen door de bekende Ton Regtien en door Martin van Ros
sum, de huidige voorzitter van de SJ. 

2. VAAG is een Amsterdamse scholierenactiegroep, die een eigen
bulletin uitgeeft.

Persbericht 
6-12·-1969

*) De s:;_wu en 11 Pharetra;i 

• 

De SRVU heeft op abrupte WlJZe een eind gemaakt .aan de onafhankelijk
heid van het studentenblad 11 Pharetra 11 , dat zij uitgeeft en onder haar 
3600 leden verspreidt. De studentenraad wil van het blad een meer pro
fessionele krant maken. Geen theoretisch kaderblad voor de studenten
vakbeweging, mRar een actueel gericht studentenblad dat veel infcrmatie 
geeft :Lri. de sfeer var; de bui tenparlement.aire oppositie. Alhoewel de 
S:RVU reeds met o.e redactie van 11fharetra" overeenstemming had bereikt 
over een koerswijziging, zou deze redactie nog iin nummer volgens het 
"oude recept II vervaardigen •. Daarop heeft èvenwel de .SRVU niet meer ge-· 
wacht; zij komt nu al met een nummer nieuwe stijl uit. Cm een conflict 
ove1· de auteursrecln:en te vermijden, heeft het bestuur van de STI/U de 
kop volledig zwart laten maken. In het eerste nummer komen artikelen 
voor over anti-autoritai.re cr�ches, opstandige kunstenaars, wapenfa
brieken en wetenschappelijke arbeiders. 

2..E!:.1 •• Het is niet duideli;jk of er verband bestaat tussen deze k0ers·.'1:i.j-�
ziGing en een mededeling op een pamflet onder VU-studenten ver
spreid t.g.v. de collegestakin� op 4 november j,l. Daarin war� 
!�!'?.d0 gcde7:lrl dat. nag0l:00g all,� t)R.VU .. -k(•:pi,j YO(;.!'.· ''J'�d Vr').1 va.c�

tf 
i h�t.

weekblad van ie Civitas Academica der VU, geweigerd waG.

Persbericht 
11-12-1969

*) De JJ8Ruit de N.SR 

• 

Acta et Agenda 
27-11-1969

De Delftse Studentenraad (DSR) heeft onlangs besloten om voortaan geen 
contributies meer af te dragen aan de NSH. De Delftse studenten zijn 
voorts van mening dat de NSH beter kan worde11 opgeheven en vervangen 
door een landelijk co�rdinatie-systeem. Dat zou betekenen dat de diver�, 
grondraden zelf kunnen beslissen of zij aan bepaalde landelijke activi
teiten zullen deelnemen of niet. De vergadering van de DSR besloot wel 
een lening van f 1000,-- te verstrekken aan een documentatiecentru� dat 
de NSR gil opzetten. 
Opm. 1· De DSR besloot reeds in april 1969 de contributie aan de NSR 

stop te zetten, vanwege de cnduidelijke situatie van de verte
genwoordiging op landelijk �iveau en het slechte financi�le be
leid van het NSR-bestuur. Dn.t besluit is nu blijkbaar defini
tief geworden. 

2. Wat het NSR-documentatie-systeem betreft: zie bulletin no.51
d.d. 5-9-1969 pag,1.

Btudentenconvent in Leiden opgerich! 

*)In een ·op 20 november j.l. in Leiden gehouden universitaire vergadering 
belegd door de Algemene Leidse Studentenvereniging (ALSV), die door on
geveer 100 belangstellenden werd bijgewoond, is besloten tot oprichting 
van een studentenconvent, waarvan een aantal gekozen leden het studen
tenstandpunt t.a.v. een nieuwe structuur zal vertegenwoordigen. Drs 
D.L.Couprie, die het voorstel ter tafel bracht, zei in een toelichting
dat de ALSV eigenlijk alleen haar betalende leden vertegenwoordigt. Uit
gaande van de minimum-eis van "pariteit der geledingen", dient echter
de gehele geleding vertegenwoordigd te zijn. Voorts zou de ALSV gevaar
lopen bij het komende structuuroverleg te worden ingekapseld, �aardoor
het ondernemen van acties zo goed als onmogelijk zou worden.

-�
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*) H���--��1 W_}1gfl _versit itsblad deeld�\q�stt��adering nog mee dat 

, eidse universiteit als student zijn ingeschreven, 
automatisch lid zijn van dit convent, dat geen bestuur of secretariaat
heeft, noch schriftelijk, noch telefonisch is te bereiken. Het convent
verkiest uit zijn leden een aantal personen, dat zich namens hen gaat 
bezighouden met herstructureringszaken. Het studentenconvent komt 
Ooao bijeen, indien minstens 10 conventsleden zulks wj.llen" 

*) §.:tudenten aan Tilburgse leergangen stellen ultimatum 

De studenten van de Tilburgse Katholieke leergangen hebben minister 
Veringa en staatssecretaris Grosheide een ultimatum gesteld ç waarin 
zij eisen dat op korte terffiijn een eind wordt ge�aakt aan de discri
minatie ten a.anzien van hen, die op één van de acht erkende opleidings�
instituten studeren voor een middelbare acteo Indien v66r 5 januari 
geen antwoord i.s ontvangan t overwegen de studenten - voorzover zij 
een dagopleiding volgen - een collegestaking van een week� Ook een
examenboycot is niet uitgesloten • 

*) Bond van S-5�ers tegen vooroordelen 

Voor hen die om psychische redenen voor militaire dienst ziJn afge
keurd, is op 6 december j.l. in het Atheneum-nieuwscentrum in Amster
dam, de bond S-5 opgericht. Volgens Thomas Levi uit Nijmegen 7 é1n 
der oprichters van de bond 1 probeert men jongens met een sterke maat
schappij-kritische inslag uit het leger te weren door hun de aanduiding
S-5 te geven. Later kunnen ?,ij daardoor moeilijkheden ondervinden, 
bijvoorbeeld bij sollicitaties. 

Pers be r:i.c h te. n >I' ) �I:_!'._:i.c l?1!
..-
:9JL Bo !!5.L van Wc t. e :!� c ha :eE.� 1 i :1.�'?_J]ylfl.Ju 

24 ç 25 en 
26-11-1969

• 

Op 25 i.lvvember j.lo habban ca 30 wetensct.ape.menG01;_ u:..'l; Lüf..i'Gé!,�claj; un
omgeving de Bond van Wetenschappelijke Arbeidors opgericht. In een 
manifest is een actieprogramma vast.gelegd van '13 punten� wa.ar.van de
volgende de belangrijkste zijn: 
- het vaststellen en analyseren van de relevantie van de verschillende

wetenschappen voor de uitbreiding en verstevigirig :van de neo-kapita
listische maatschappij en het ontwerpen van actie om daarin in te 
grijpen; 

- het oprichten van werkgroepen ter bestudering van het wetenschaps
beJ.eid van de bedrijven, dat evenals het wetenschapsbeleid ve.n cle 
overheid er op gericht is de wet0nschappen te laten opgaan in de 
economische doelstellingen van het neo-kapitalisme; 

- het entameren van acties op bepaalde bedrijven om de wetencich�ppe
lijke arbeiders, die daar werkzaam zijn inzicht te geven in de poli
tieke consequenties van hun onderzoekingen en hen ervan te ov,3:r
tuigen voorlopig zelf het heft in handen te nemen0 

Een van de laatste punten van het manifest is 11het steunen va:c 1:üle 
politieke strijd 9 die het kapitalisme aantast11

s 

De bond is van plan op 17 en 18 januari a.so in Amsterdam haar eerste
.congres te houden •. 
Het voorlopig bestuur bestaat uit Rudi Koopmans (sociaal geograaf), 
Sien Thio (econometrist) 1 Eric Paerl (wiskundige), Lucas Reynders 
(biochemicus) en Peter Cchen (sociaal psychologie)o Het secretariaat 
berust bij Peter Cohen. 
Opm� 1 c Op Koopmans en 'I'hio na waren de bestuursleden in het :;.�ecente 

verleden rnin of meer actief in de radicale studentenbeweging.
Peter Cohen is oud-ASVA-voorzitter i terwijl Reijnders in 1964
landelijk secretaris van de SVB was (zie ook bulletin no� 55 
dd. 3-10-1969)0 
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Opm. Tijdens een in liugustus in Tilburg gehouden seminarium is 
reeds voorgesteld d.at naar vormen zou worden gezocht, waarin 
het studentenprotest ook na de beiindiging van de studie, 
zou kunnen worden gecontinueerd. Ook Ton Regtien bleek in 
april 1969 de�gelijke ideeën te hebben i toen hij meedeelde 
bezig te zijn oud-SVB-ledan te b:ezoekett die al een plaats 
in de maatschappij hadden veroverd, van. waaruit zij invloed 
konden uitoefenen. 

!interuniversiteit reeds begonn�

De ASVA deelt mee dat de "winter:..universiteit" (z,ie bulletin noo 63 
ddo 5-12-1969) gehouden wordt van 10 tot 23 december 1969 en van 4 
tot 10 januari 1970 in het Sociologisch Seminarium te Amsterdam. 
Om het mogelijk te maken dat vanaf januari alle mogelijkheden voor 
oppositionele acties worden uitgebuitr zo wordt gezegd 1 zal in de 
winteruniversiteit bekeken worden wat er de afgelopen tijd is gedaan 
en wat er begin 1970 gedaan moet worden. Ook zal geprobeerd worden te 
komen tot de vorming van hochte en stabiele basisgroepen (in of buiten 
de faculteiten) teneinde het voortgaan van de oppositie voor lange 
tijd te verzekeren. Voorts 1 zo wordt gesteld, is het wellicht mogelijk 
om gezamenlijk een beleid uit te stippelen. In ieder geval kunneu 
acties van velerlei groepen en groepjes doorgenomen worden en ter dis
cussie worden gesteld. "Ju iat door het ontstaan. v,:l.11 een oppositie 
buiten de universiteit is het mogelijk om ook met scholieren, studenten 
van hot Hoger Beroepsonderwijs (HBO), kunstenaars enz� een beleid 
voor te bereiden". 

Bli.jk(:'l..'\1'j (isn meded�J .. ing 7an de- r::HJ .. s..ct:i.e J.aat: de 5d·::ï &.:?1.ev<:?J'.'Üi.g . :=u::i. dit: 
bla.d duidelijker dan voorheen zien, wat ;'Aksie 11 langzamerhan<l beg:i.ut 
te wordon: eeu vraagbaak van en voor aktivisten. Terwijl het voor de 
studenten een beetje de stille tijd is, aldus de mec1.edeling 9 komt het 
protest van de sociale en pedagogische academies steeds krachtiger 
op gang. Beverwijk en Eindhoven hebben het startsein gegevene De gehele 
sector van het hoger beroepsonderwijs in Nederland gaat donkere dage-:a 
tegemoet. Tertir::i.jl 11 van de 15 academies zich op de een of ande:r.·e 
manie1• roeren, is een groep activisten op verzoek van "Aksie11 bezig 
informaties te verzamelen voor dit verzet ç aldus de redactiev 

*) Vrij ·voor actie 




