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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: 

AAN: 

Hoofd BVD 

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

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 42, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten • 
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Dit bulletin bestaat uit 6 blz. 

Bulletin no. 42 d.d. 6 juni 1969 

Inzake de zender in het �:aagdenhui2, 

J<:::x. no. ol.

Volgens 16n van de leden van de zgn. bezettingsraad van het 
Maagdenhuis, is de zender in een "voedsel11 -kist het gebouw 
binnengebracht. 

*) Ten!oonstelling over bezett� 

In het discussiecentrum van de Beroepsvereniging van Beeldende 
Kunstenaars (BKK), de grote zaal van Arti et Amicitia in Amster
dam, wordt van 2 tot? juni een tentoonstelling gehouden over 
de bezetting van het Maagdenhuis. De titel van de tentoonstel
ling, d{e 'is ingericht door de SVB, de ASVA en de BKK, is 
11 0mdat het huis daar stond 11 ; dit is een duidelijke ver.wijzing 
naar de tentoonstelling 11 0mdat mijn fiets daar stond 11 , die de 
gebeurtenissen rond het huwelijk van prinses Beatrix in beeld 
bracht. 
De tentoonstelling omvat foto's

? 
collages en krantenknips�ls. 

Tijdens de opening trok de journalist Rudi Kross, een :3urinamer, 
een vergelijking tussen het optreden tegen de bezetters en te
gen de Antillianen. Volgende week� als de zaal van Arti niet 
meer beschikbaar is, zal de tentoonstelling naar een universi
teitsgebouw of naar het museum Fodor worden overgebracht. 

*) §!l�L_onlferzoe� n:.aar l!..oudi��i!i ::;t.��� 

De afdeling methoden en technieken van het sociologisch semióa
rium en het sociologisch onderzoekcentrum, beide var1 d� ûniver
siteit van Amsterdam, houden onder lÖOO Amst�rdamse stud.enten 
een opinie-onderzoek naar de gebeurtenissen ronà de b�zetèine 
van het Maagdenhuis. Bij het onderzoek zijn 100 studente� deels 
in de sociologie, deels in de andragogie betrokken. Het wordt 
uitgevoerd door drie stafleden van bovengenoemde instituten. 
Onm.: In ieder geval éin van de drie bedoelde sta.flede:r.., nJ. • 

drs. W.A. Ettema, werd geverbaliseerd wegens lokaal
vredebreuk, toen hij het Maagdenhuis op 20 mei j.l. 
verliet. 

*) Interview met Ton Regtien 

In een interview van Aad van der Mijn met Ton Regtien, ant
woordde de laatste op een vraag wat nu moet gebeuren: 11 In de 
faculteiten zijn al acties aan de gang, die parallel lopen, 
In óe faculteiten zijn de eisen van het Maagdenhuis overgenomen. 
De confrontatie zal zich de komende maanden afspelen op facul
teitsniveau. De bele.ngrïjkste factor daar is de wetenschappe
lijke staf. 11 Op een vraag of er geen tegenstelling bestaat tus
sen staf en studenten, gaf Regtien ten antwoord, dat als de 
staf zich houdt aan de tekst van de verklaring, die zij eerder 
heeft aangenomen, hij geen tegenstelling zag. 11 Bij de uitwerking 
zal wel blijken of zij eventueel andere doelstelli�gen nastreven, 
De wetenschappelijke staf heeft zich onverkort achter de eisen 
van de studenten gesteld • .!Jat is volgens mij 11 , aldus Regtien, 
"een van de duidelijkste :::-esultaten van het Maagdenhuis. 11 
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*) Boek van Regtien t1Uni versi tei t in Opstand" 

In zijn op 4 juni verschenen boek (geschreven vóór de bezetting 
van het Maagdenhuis) "Universiteit in Opstand" geeft Regtien 
o.m. zijn ideeën weer over het geval dat een instituutsbezetting
op een fiasco uitloopt. In dat geval is het noodzakelijk een
intensieve voorlichtingscampagne met pamfletten, kranten en
brochures op het instituut te vof:lren. "Anders ontstaat een situ
atie, waarin voor lange tijd de mislukte actie als een rem zal
werken op elk nieuw initiatief".
Regtien hoopt dat de studentenacties zich zullen uitbreiden tot
andere takken van onderwijs en tot cle beroepspraktijk. Schol:i.ereu,
studenten en leerkrachten zullen zich moeten aaneensluiten o 

Die ontwikkeling is volgens hem al begonnen en zal zich verder
uitkristalliseren� Iedere afgestudeerde (kritische) student be
tekent bovendien een. bres in de bestaande verhoud:.i.ngen. En
meerdere afgestudeerden kunnen actiekernen vormen oru hun nieuwe
beroepspraktijk te hervormen •

SVB-con�res. over stu��nten�itie !!��itei�...21ill

Het SVB·-congres over studentenoppositie dat eind mei-�begin 
juni j.l. in Tilburg zou worden gehouden, is een week uitgesteld. 
Het vindt nu plaats op 6, 7 en 8 juni, voorzover bekend, even
eens in Tilburg. In tegenstelling met een eerder bericht dat het 
meer om een seminar dan om een congres zou gaan. is inmidd�1l.s 
vernomen dat het hier het 11de SVB-congres betreft� 

Y,er�ouding_SJ �n NSP. 

Samen met de NSR gaat· de SJ een kran� uitgeven in een oplage 
van 25.000 exemplaren over de gebeurtenissen van 30 april en 
de bezetting van het Maagdenhuis. Volgens de SJ woràt het een 
geweldige krant,· die "heel gemakkelijk te verkopen zal zijn''. 
·Ook \\'ordt medegedeeld dat het gebouwtje van de SJ aan de Haar
lemmer Houttuinen 73 in Amsterdam alle dagen open zal zijn
"omdat er natuurlijk deze weken soms snel gehandeld zal moeten
,vorden11

., 

Opm.: De gezamenlijke activiteiten van SJ en NSR moeten wellicht
toegaachreven worden aan de dubbele functie van Erik de 
Lange. Behalvd lid van het politiek bureau van de SJ, is 
hij in het NSR-bestuur belast met publiciteitszaken. 

Het SJ-district Amsterdam heeft op 26 mei j.l. een persbericht 
uitgegeven n.a.v. de veroordeling van twee personen, die be
trokken waren bij de relletjes op 30 april j.l. (veroordeeld 
tot 3 maanden). In het persbericht wordt gesteld dat de klasse
justitie in Nederland hoogtij viert en dat dit voor de SJ on
aanvaardbaar is. Het bericht eindigt met de 1voorden: "De Socia
listische Jeugd zal, bij herhaling van dit soort vonnissen, 
tot tegenacties overgaan". 
Opm.: Wat dit laatste betreft, wordt ook herinnerd aan het 

gestelde in bulletin noo 41 dd. 30 mei 1969, pag. 2 over 
de eventuele plannen van de SJ tegen de justitie en de 
politie. 

GEI IEIM 
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In het najaar IUS-congres in Nederland 

In de week van 19-25 mei j.l. zijn twee NSR-bestuursleden, n.l. 
Gerard Tabbers, secretaris buitenland en �rik de Lange, publici
teitszaken, naar Praag geweest en hebben daar in tegenwoordigheid 
van Maarten Abeln, gesproken met de voorzitter en secretaris van 
de communistische Internationale Unie van Studenten (IDS). Aan de 
orde kwamen begin september a.s. te ontketenen anti-NAVO-acties 
en een in het najaar in rederland te houden congres waarvoor de 
IUS de buitenlandse sprekers zou betalen. Tabbers en De Lange 
zouden geiist hebben dat dit laatste openbaar gemaakt zou worden. 
Hun was gebleken dat het met de IUS-functionarissen moeilijk on
derhandelen was (keihard!). 

Opm.: 1. Tijder.s een op 17 april j. J.. in Praag gevoerd gesprek 
met IUS-functionarisse�, ook bijgewoond door Maarten 
Abeln, kwam de anti-�AVO-compagne in Europa eveneens 
ter sprake. Door de rrs werd toen meegedeeld dat deze 
or�anisatie niet ongenegen was deze campagne te finan
cieren. 

2. Aanvankelijk zouden de NS�-bestuurders reeds op 2 en
3 mei j.l. naar Praag gaan. In verband met de situatie
aan de universiteiten �.t.l., werd dat bezoek toen uit
gesteld (zie bulletin no.38 dd. 9 mei 1969).

3. Op 19 mei verklaarde Abeln in Amsterdam dat hij de be
zetting van het Haagdenhuis beschouwde als een "voor
hoede-eevecht voer september".

Vergaderingen ASV.4 

Op 5 juni 1 s avonds ziJn een ASVA-ledenraadsver6adering (= grond
raad Universiteit van Amsterdam) gehouden, voorHfgegaan door een 
al6emene ASVA-ledenvergadering op 4 juni in de aula van de uni
versiteit. 

Is de ASVA van plan h�roces tegen de bezetters Haa�enhuj.s te 
vertragen? 

In een vraaggesprek met Theo Schuller over het binnenkort te voe
ren proces tegen de 600 bezetters van het Maagdenhuis, bleek dat 
d·e ASVA zich beraadt over de vraag wat er nu gedaen moet worden. 
Op 3 juni 1 s avonds werd daar een vergadering aan gewijd. Schuller 

·bracht in deze uitzending naar voren dat he·t op. grond va·n het wet
boek van strafvordering mogelijk is tegen de dagvaarding een be
zwaarschrift in te.dienen dat behandeld moet worden in de raadkamer
van de rechtbank. Bij verwerping kan men in hoger beroep gaan en
eventueel nog in cassatie. Dat levert een aanzienlijke vertraging
van de procesvorm op. Op een vraag of de ASVA het toepassen van
deze mor,elijkheid niet uitsluit, antwoordde Schuller, dat dit in
derdaad niet het geval was, voorRl gezien de korte termijn tussen
de dagvaardin� en het moment �aarop de terechtzitting aanvangt.
Men zou tijd willen hebben om zich op zijn verdediging voor te
bereiden. "Daarnaast heb ik in de k:::-ant gelezen de.t <le justitj_e
10 min. per geval schijnt te willen uittrekken. Als je uit�aat van
een werkelijk behoorlijke rechtspleging, dan gaat het gewoon niet
aan dat de autorit�iten al van te voren vaststellen dat tien minu
ten daarvoor voldoende is".

Opm • ..:. Theo Schuller, die rechten studeert aan de Universiteit van
Amsterdam, is behalve lid van de juridische commissie van 
de ASVA, ook secretaris �uisvesting van deze organisatie. 
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Uit deze uitzending bleek ook dat de ASVA-advokaat deze keer 
geen medewerking zal verlenen. Behalve dat de ASVA rekening 
houdt met de positie van het bureau waaraan deze advokaat ver
bonden is, oordeelde men het verstandiger dat hij zich, gezien 
zijn stellingname, niet direct.met deze politieke strafzaak 
zou inlaten. De ASVA is nu op zoek naar advokaten die daadwerke
lijk hun steun aan deze berechting willen verlenen. Tot nu toe, 
aldus Schuller, heeft dat nog niet zoveel opgeleverd. 
0.12m.: Volgens het Civitas-jaarboek UVA 1969 zijn er twee ASVA

advokaten, nl. mr. R.v.d.Vijver en mr. F.H.A, Ariszo 

*) ASVA-vergadering achter bezetting Maagdenhuis 

De ledenvergadering van de ASVA op 4 juni gehouden (zie pag.3), 
heeft met ,overgrote meerderheid van stemmen een motie aa:nge
nomen waarin zij haar vertrouwen uitspreekt in het .ASVA-bestuur 
en waarin de bezetting van het Maagdenhuis wordt goedgekeurd • 
Het ASVA-bestuur verdedigde zich op de vergadering tegen de 
kritiek op de bezetting van het Maagdenhuis, door de publicatie 
van een zv1artboek met buitgemaakte geheime stukken en van een 
overzicht van de bereikte resultaten. Uit deze stukken, aldus 
het ASVA-bestuur blijkt duidelijk dat de universiteitsbestu\irders 
slechts schijninspraak van studenten wilden. 
Aan het begin van de vergadering werd met bijna algemene stemmen 
een motie aangenomen, waarin de aula aan het Spui als vergaderw 
ruimte werd teruggevorderd. Ook de sluiting van "steeds meer 
universiteitsgebouwen �,oor �tud.enten" w�x-d .q_fgekeurdc (De ver
gadering werd in de Oudemanhuispoort gehouden, omdat de rector 
de aula geweigerd had). Ter vergadering kwam van verschillende 
kanten kritiek op het ASVA-bestuur. . 
Opm.: Niet bekend is hoeveel leden van de 11.175 de vergadering 

bijwoonden. 

*) li_SR vindt berechting van bezetters belachelijk 

'De NSR vindt een berechting van de be�etters van het Maagdenhuis 
belachelijk. Het zou volgens de NSR even vreemd zijn wann&er men 
stakers ging berechten wegens het plegen van een onrechfmatige 
daad. Deze verklaring van de NSR wordt onderschreven door de 
ASVA. De NSR zegt verder dat zo spoedig mogelijk een organisatie 
op touw gezet moet worden om slachtoffers van het politi;le en 
justitiële optreden te helpen. 

Nieuwe actie van Utrechtse sociologie-studenten 

De Utrechtse sociologie-studenten hebben een nieuwe "bezetting" 
beraamd. Zij vinden dat openbaarheid op faculteitsniveau dringend 
noodzakelijk is. Zij zullen daarom de faculteitsvergadering van 
18 juni binnendringen. 

Situatie in Wagenin� 

De Wageningse studentenraad (WASTRA) heeft bezwaar gemaakt tegen 
het voorstel van de commissie-Breedspoor inzake het instellen 
van een hogeschoolraad. De voornaamste grief tegen het voo�stel 
is dat de hogeschoolraad slechts een adviserende stem krijgt. 
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ASVA-ledenraadsvergadering (Correctie) 

GEHEIM 

Vernomen is dat de ASVA-ledenraadsvergadering die op 5 juni 
zou plaatsvinden en die openbaar zou zijn, niet is doorgegaan. 
In plaats daarvan zou de ledenvergadering van de ASVA van 4 juni, 
de 5de zijn voortgezet. 

•) Politieke acties te$en studenten_.E� 

Op de vergadering van woensdag 4 juni stelde Ton Regtien voor i 

het massa proces tegen de Maagdenhuis-bezetters te begeleiden 
met politieke protestacties. Het gaat hier, aldus Regtie11, om 
een politiek proces, hetgeen onder meer blijkt uit de steun van 
politieke groepen. Regtien ried de aanwezigen aan zo�eel mocelijk 
gebru:i.k te maken van hun recht van laatste woord. Hierdoo1· kun�, 
nen zij het proces rekken en verhinderen dat ;-,ij als 11schl:.:9en. 
in recordtijd door het gerechtsgebouw gedreven worden'' o De ASVA 

·moet de verdediging zo goed mogelijk voorbereiden o 

Da ASVA-vergadering nam tenslotte een motie aan, waarin de uni
versiteit wordt verweten persoonlijke gegevens over studenten
ae.n derden (;justitie en pérs) gegeven. te hebben, dit ondankH
de toezegging van de oud-rector magnificus prof. van der Hoeven
(tijdens de BVD-affaire) dat zulks niet zou geschieden zondar
overleg met de betrokkenen.

Toestand. VU
---·---

Op donderdag 's middags om 2 uur was in het kantoor van de
Studentenraad van de VU een actie-vergadering aan de gang van
VU-studenten. Het belangrijkste punt van de besprekingen was
de analyse van de in- en uitgaa1�de post v&n de un:i.versiteito
De st�denten willen inzage v�n deze stukkeno
2:e:..'U.!.l. Deze kwestie kan tet een conflict leiden.

�� �vj-co���� 

In aansluiting op het gestelde over het 11de SVB-congres (�ie 
pag. 2)s werd nog bekend dat dit congres door ca 200 studenten 
uit alle universiteiten en hogeGcholen in Nederland zal worden 
bijgewoond. Op de eerste dag zullen de acties besproken worden, 
zoals die in Tilburg, Nijmegen e� Amsterdam zijn gevoerd. De 
tweede dag wordt besteed aan het uitdiepBn van de conflict3-
strategie, terwijl de derde dag zal worden gesproken over de 
11overbrugr;ing11 van de zomer'!acantie. Gedacht wordt daarbij aan 
het organiseren van bijv. seminarso 
Opm.: l·let à.ie ove1•brugging wil de SVB wellicht bevorderen dat 

de studenten tussen nu en september actief blijven. 

*) Vrij voor actie 


