
tt MEMORANDUM 9030 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

VAN: 

AAN: 

B.V.D. 

Hoofd BVD 

Zijne Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v. Mr. J. Ktelstra.

Bijgaand moge U worden aangeboden 
Bulletin nr. 39, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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Ex.no.:cil'. 

Deze rubricering is 
• -----beêindiod na So jr. 

· .;-:,--.., 

No. 943.906 

Dit bulletin bestaat uit 4 blz. 

Bulletin no. 39 d.d. 16 mei 1969 

9030 

Persbericht 
1:5-5.-1969 

") Krant Onderwijsfront ven:chen�E:. 

Op 12 mei 1969 is de enige tijd geleden aangekondigde krant 
van het Onderwijsfront, p;enaamd "Ifo, die meestcr 11 (Iladimeester) 
verschenen. De krant heeft primair tot taak de ocbolieren 

• 

11Poo!'·tcr 
7··5-1969 

Propria Cures 
3�-5-1969 

• 

11 Poorte:r 11 

7-5--1969

,;, ) 

*) 

>!<) 

zelf het �ntwoord te doen vinden op de beschreven situatiea 
in het onderwijs • 
De informatie, die door gebrek aan geld �iet in de3e krant 
kon worden opgenomen, hoo�het onder�ijafront in se�temher 
a.s. doelgericht pf�r onderwijstak te vers:creiden via brochu:cer;,
waarvoor in tegenstelling tot deze krant wel betaald moet �orden.
In 16 steden zijn actiecentra ingericht, van waaruit de ver
spreiding plaatsvindt. Zeker 1000 scholieren zijn bij de ver
spreiding ingeschakeld.
Q..J2El•: Zü: voor de voorgeschiedenis o.a.. bulletir1 no .36,

d.d. 25-·4·-1969�

Voleena Jit nieuwe s�udentanblad zullen 6 tot 8 weken �a het 
verschijnen van de onderwijskrant streekcongressen gehouden 
worden over onderwijsproblemen. Het is de be1oeling dat de 
actiecentra als aktiegroepen zullen blijven bestaan en deze 
streekcongressen zullen organiseren. 

�Poo;:ter 11 

Dit nieuwe blad is speciaal gericht op faculteitsnieuws. 
Het verschijnt eens per twee weken en wordt gedurende de 
proefperiode tot de zomervacantie bekostigd uit subGidies 
van de ASVA en de SRA(=Studieraad ASVA). 

/.lJ3VA-ccm�res ou 22 en 23_mei a.s. 

De ASVA houdt op 22 en 23 mei een congres over het overleg, 
zoals dat plaatsvindt in de diverse faculteiten. 
De reden voor het houden van het congres is, dat door weder
zijdse informa�ie en het gezamenlijk doordiecussi�ren van 
veelal gemeenschappelijke probl�nen, de mer,ingsvorming ge·· 
sti�ulcerd wordt. Ook de daadwerkelijke samennerking van d� 
faculteiten en daarmee de functie van de ASVA zal op het congres 
ae.n de orde moeten komen, aldus een mededeling in dit studenten·
b111d� 
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Nieuwe activiteit in het najaar? 
Op een vergadering van een commissie van de Utrechtse Studenten
faculteit (USF) in maart 1969 gehouden, waarbij ook Gerard Tabbers, 
secretaris van het NSR-bestuur, aanwezig was, is aangekondigd dat 
in het najaar van 1969 een actie zal worden gehouden zoals verleden 
jaar de Derde Wereldweek. De geplande activiteit zal waarschijnlijk 
gewijd worden aan de studentenprotesten. 

Frank Jaap Buys en het voortbestaan van de ·SVB 
Tijdens een vergaderin� van de SBK-SVB op 8 april in Wageningen, 
werd buiten de agenda om gesproken over de organisatievorm van de 
SVB. Daarbij bleek dat Frank Jaap Buys van mening was, dat het 
beter zou zijn de SVB maar op te heffen. In plaats daarvan wilde 
hij plaatselijk studentenoppositie gaan voeren, middels actie
kernen, die zich zouden moeten verzetten tegen de grondraden (een 
soort 11culturele revolutie 11 binnen de SVB). 
Deze suggestie van Buys werd door de overige aanwezigen over het 
algemeen niet gewaardeerd. 
ÜJ2m.: Buys is lid van het SVB-afdelingsbestuur aan de Universiteit 

van Amsterdam o In oktober 1968 nam hij deel aan de bezetting 
van het Mexicaanse consulaat. Kort daarop v zo werd uit 
2� bekend, werd hij J.id van de SJ. 

Scholing 
4

SVB 
Blijkens een circulaire d.d. 2-4-1969 aan de leden van de SBK-SVB 
zullen Herman Feddema en Joost Kircz de scholing in de SVB gron
diger gaan aanpakken. 
Opm�: Feddema studeert in Rotterdam, is vorig jaar betrokken 

geweest bij de studentenrellen in Parijs en, volgens een 
bericht uit kwetsbare bron, waarschijnlijk lid van de 
IVe Internatio;:.ale { tl:ütskisten). Kircz lê_ trotskist. 

*) Communicatie-po�ing inzake studentenactie� 
Zogenaamde 11 Provadya? 11-groepen die in ons land sinds oktober 1967
zouden bestaan (jongeren in de sfeer rond Fantasio (Provadya?
Amsterdam) en Hitweek) willen documentatiemappen uitgeven waarin 
moties, verklaringen, resoluties etc. van studentengroeperingen 
worden bijeengebracht, een en ander om de "communicatie ! ' te 
bevorderen. Een eerste map is verschenen� (Nadere gegevens om
trent 1

1Provadya? 11 zijn dezerzijds niet bekend.) 

*) pe Engelse nationale Unie van studenten naar links 
De Engelse nationale studentenunie heeft op haar congres begin 
april een zwenking naar links gemaakt. Volgens vroegere en huidige 
ledeµ van het uitvoerend bestuur maakte de organisatiP hiermee 
zijn grootste ommezwaai sinds 20 jaar. Behalve dat in het bestuur 
een communist zitting kreeg (Digby Jacks), werd besloten een reeds 
gesloten overeenkomst met de Association of Education Committees, 
inzake het deelnemen va,n studErnten aan. plaatselijke overleGo:::ganen, 
te annuleren. De taak van het uitvoerend bestuur is voortaan 
beperkt tot een coördinerende rol; men zal zich niet meer bezig
houden met onderhandelingen op nationaal niveau. Er is bovendien 
sprake van. dat deze studentenunie een syndicalistisch, politieke 
organisatie wordt naar het model van andere Europese studenten
organisaties. 

iM 
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De tijdelijke bezetting van het Maagdenhuis op 12 me� 
Tijdens de bezetting van het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van 
de Universiteit van Amsterdam op 12 mei, bleek dat in ieder geval 
vier vooraanstaande studenten de zaak regelden, t.w. Paul Verheij, 
communist en oud-ASVA-voorzitter, de bekende Ton Regtien, Nick 
Bolte en Marianne Greidanus. 
Opm.: 1. Zowel Bolte als Greidanus maken deel uit van het afde

lingsbestuur van de SVB-UvA. 
2. Voorts behoorden Regtien en Bolte tot de "bezetters" van

het Mexicaanse consulaat begin oktober 1968 in Amsterd�n
terwijl Verheij toen iên van de leiders was (alhoew9l hij
niet aan de bezetting zelf deelnam).

Reactie ASVA 
Al tijdens de bezetting heeft het bestuur van de ASVA zich open
lijk van de actie gedistancieerd, omdat die niet strookte met de 
door haar uitgestippelde overlegprocedure. In een in de avond van 
12 mei uitgegeven verklaring heeft het ASVA-bestuur anderzijds 
het inroepen van politie-hulp ten strengste afgekeurd. Geconsta
tee�d wordt dat voor de eerste keer sinds de democratiseringsbe
weging de politie een universiteit of hogeschool is binnengegaan 
11om door middel van intimidatie de gerechtvaardigde eisen van de 
studenten de kop in te drukken11

• 

De handelwijze van de rector-magnificus, aldus de verklaring, is

iu flagrante tegenspraak met zijn met de mond beleden principesö 

De meerderheid van het ASVA-bestuur heeft ook bezwaren gehad tegen 
de korte bezetting van de telefooncentrale van de UvA op 8 meio 
Zij staat op het standpunt dat aan de eis tot medebeslissen alleen 
dun kracht kan worden bijgezet 8.l,s de m,;1.s�R. van de studente:! 
bereid is zich daarvoor in te spanneno 

yoorzitter studentenvergadering in de aula �v·A 
De voorzitter van de studentenvergadering in de aula van de UvA 
(na de bezetting ,ran dat gebouw in de loop van. 13 mei) was een 
zekere Hendriks. 
�; Vermoedelijk betreft het hier Bertus Hendriks, in het i.::;tudie

jaar 1966-1967 voor de SVB voorzitter van het ASVA-be.atuu1· .. 
Deze Hendriks is in 1963 in Frankrijk in contact gekomen 
met leiders van het studentensyndicalisme. 
Van betrokkene is voorts uit kwetsbare bron bekend dat hij 
contacten heeft gehad zowel met de Ru�sische als de Chinese 
vertegenwoordigingen hier ter stede. In één der laatste 
nummers v�n "De Rode Tribune" Cca eind maart j.l.) uitge
geven door het Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland 
(MLCN) is een van zijn hand afkomstig artikel opgenomen� 
over het onderwijs en de maatschappijstructuur van commu
nistisch China o 

Vergade�in&__ voor VU-studenten op 19 mei 
Op 19 mei wordt er in het provisorium van de VU een studenten.
vergadering gehouden o 

Q1:,m.: Op de studentenvergadering van de VU op 8 mei joJ.4, werd 
een motie aangenomen, waarin het standpunt van curatoren 
en directeuren over algehele democratisering werd gevraagtlo 
Het antwoord moest vóór 19 mei binnen. zijn. 
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Situatie in Nijmegen 
De CPN is van pJ.an op 19 mei a.s. in Nijmegen (wanneer daar· de 
openbare senaatsvergadering wordt gehouden) met een speciaal 
nummer van 11De Waarheid" uit te komen, in een oplage van 1000 

--��������-, exemplaren o Men zou daartoe CPN'ers uit het gehele district 
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naar Nijmegen willen laten komen om met deze uitgave te colpor
tereno 
Het is de bedoeling van de partij deze krant samen te stellen in 

Dezerubricer!)Jgis. samenwerking met de Nijmeegse studenten. Overleg daartoe heeft 
beëindiod na '> O ir. i:::::::.:::::;z;:.;.;;:_."'-----����reeds plaatsgevonder.. 

1 'Demokrater 11 

1-5-1969

• 
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• 
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Voorts is, eveneens uit kwetsbare bro�, vernomen dat het de 
bedoeling zou zijn met de "bezetting" van de aula aldaar door 
te gaan tot september • 

CongrE:s Studentenonpcsitie in Tilburg 
Op 30 en 31 mei en 1 juni a.s. wordt in Tilburg een congres 
gehouden over studentenoppositie. Dehandeld zullen worden d� 
strategie en tactiek van de studentenoppositie, de strategie 
van het onderwijsfront en de organisatie van de studenten
oppositie. 
Volgens een bijgevoegd stencil van de SVB-Amsterdam betreft het 
hier een congres van de SVB. Van de afdeling Tilburg van de 
SVB zou het voorstel te verwachten zijn tot oprichting van een 
revolutionaire studentenorganisatie. 

Inzake de bezetting v2.n de aula(UvA) 
Gedurende de gehele nachtT";an 15 op 16 mei) is in de aula ver
gaderd. Deze bijeenkomst stond 6.1.v. Marianne Greidanus. 
Ook aanwez:i.g was Hannes Hofman, bekend van de Mobiele eenheid 
van de Act�egroep VictnRm en van een recente poging om Provo 
weer op te richteno De vraag kwam aan de o�de of de be�etting 
al dan niet moest doorgaan. Besloten werd deze voort te zetten. 
Ook ging er een aantal stemmen op het Maagdenhuis te bezetten. 
Slechts een klein aantal was er voor. De grote meerderheid tegen c 

*) Vrij voor actie. 




