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MEMORANDUM
MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.

VAN: Hoofd BVD
AAN: Z±^ne Excellentie de
Minister-President ,
t .a .v.

Bijgaand moge U worden aangeboden
bulletin nr. Ul, bevattende gegevens
inzake studentenactiviteiten.
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Deze rubricerinci is
beeindigdna.s'y jr.

No. 945.906

Ex.no. ;£

Dit bulletin bestaat uit 4 biz.
~ Bulletin no. 4l_dd. 30 mei 1969

Persbericht
2k mei 1969

* ) Kritische Lerarenorganisatie (KLO) opgericht

Pe bericht
24 mel 1969

* ) Onderzoek berichtgeving student enact ies
Op het serainariura voor massapfjychologie, openbare mening en
propaganda van de Un.iversit.eit ve.n Araaterdara is eon gro<ep
twaalf niensen, onder wie drie wetenschappelijke medsvsr'ei'kers
bezig met het verzaraelen en. eorteren van kranteknipsels uit
elf laiidelijke dagbladen. Ket seminariuns wil binnen tien da gen
met een rapport komen over de raanier, waarop deze dagbladen ds
bezetting van het Haagdenhuis en de situatie daaroasheen, he bben.
Vor sis f^n * Tot nacic'i1 ord-sz" £!i"iii s.!l Is ^ipcis^-o AVcrrrrss-fi-nihscion 's'C'Oi*
een week opgeschort* Een van de deelnemende etudenten is

Op 23 mei 1969 is deze organisatie officieel opgericht. Medegedeeld werd dat de KLO medebeslissingsrecht voor alle geleidingen en op alle niveaux van het widdelbaar onderwijs wil.
Voorts staat de KLO, die een "underground" organisatie wil aijn
en geen bestuur heeft, sen school vbor die naar binnen en buiten
deaiocratisch i5« Woordvoerder
noemde als actiepunten: ijveren voor staking^recht van leraren, het uitgeven
van een. zwartboek met docucienten over gesignaleerde raisstonden
en ver spreading van andere public aties.
Opto » ; Op 23 februari j.l* is voor hst eersrt sprake geweest van
de oprichting van een d&rgelijke 3.erarenorganisatie* De
eerste doelstelling, EC v/erd toen rsedegedeeld, zou zijn
eteunverlening aan de Scholieren Belangenorganieatie (SBG)

Opjn,j_ Bekend is dat betrokkene in de zomer van 1968 Cuba
beaocht heeft,
Persbericht
2k nisi 1969

* ) Qroep van_^4_4 spreekt aich uit tegen politie-optreden
In een motie spreken 7 hooglerareti en 37 lectoren en leden van
de wetenschappelijke staf van de Univeraiteit van Amsterdam sich
er Otin* over uit, dat de omsiageling van het Maagdenhuis niet
gerechtvaardigd was en tot zeer ernstige coraplicaties heeft geleid. Voorts wcrdt aangedrongen op het ceponeren van de aanklachten wegens lokaalvredebreuk.
Opm « ; Onder de ondertekenaars bevinaea zich personen, tegen
wie een dergelijk proces-verbaal is opgemaakt.

Persbericht
24 mei

* ) Tegenactie aan de VU?
Aan de VU heeft zich op 23 mei een actiecoiaite gevormd dat pleit
voor vergroting van de invloed van de studenten door middel van
een studentenparleraent, dat anders dan nu de grondraad (=SI(VU)
gekoz-en moet worden door alle etudeatea» or.geaeht huu 15.dniaat«T
schap van welke organisatie dan ook. Een v/oorchroerder van de
SRVU heeft medegedeeld niet op de hoogte te zi.-jn van het initiatief en er ^einig voor te voelen. De gedachten van de SEVU gaaa
in de richtiag van een bevordsring van de interne democratie
door eea betere opbouw en structurering van de grondraden, sen
opbouw van de faculteiten uit.
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Trophonios
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Bericht van
27-5-1969
Kwetsbaar

Ook in Utrecht een "Links Front"
nee, dat in de
In dit Utrechtse studentenblad. deelt
Domstad een "Links Front" in oprichting is. Daartoe werd besloten op een ledenvergadering van "Politeia"; men v/il vanaf September a.s. nauw gaan samenx'/erken met de SVD en eventuele andere
groeperingen of personen die daarvoor in aa.nmerking kornen. De
bedoeling is, in grcte lijnen te komen tot een gezamenlijk
bestuur dat de activiteiten vocr een dergelijk "eenheidsfront"
kan coordineren. Het front zal bestaan uit een aantal vrij
autonome groepen, indien gev/enst en mogelijk faculteitsgewijs
samengesteld, die ieder als hechte eenheden probleraen van algemeen-politieke en onderv/i js-politieke aard zuilen analyseren
en op basis van de analyses tot actie zullen overgaan.
De filosofie achter dit alles is dat de pogingen van de autoriteiten om de wezenlijke probleraen met een waas van tegeinoetkomendheid en vri.jbli jvendheid te omhullen, een gezamenlijke
etrategie van "links" raeer dan ooit noodzakeliik maken.
Opra^; 1.
was enige jaren geleden voorsitter van de
afdeling Utrecht. In maart 19&9 werd hij vice-voorzitte:
van het KSH-bestuur. Thans is hij lid van de SBK-SVB
(Sentrale Beleid.skorcmissie).
2* Zoals bekend bestaat al enige tijd in Tilburg ook een
"Links Front", sarnengesteld uit SVB'ers, Politeianen en
leden van de Kritische Universiteit.
3« In februari 1969 besloot de Amsterdamse afdeling van
Politeia zich zelf op te heffen tenei.nde een fusie met
de plaatselijke afdeling van de SV8 mogelijk te maken.
p^s^jSJ^ ijizake ,|ustitie en politie
Tijderis liet met o.e Pj.nkstei'dager;. in -oallantsoog gehouden SJ— - •
kanrp is o.a. een plan besproken voor het hcuden van een foruci,
gewijd aan "klasse justitie" en voorarresb, (Dit n.a.v. de clrie
SJ'ers die sinds Koninginnedag in voorarrest zitten.) Ook sou
men via de PSP vragen willen laten stellen in de T\veede Kamer.
Daarna zou nog een tribunaal over deze kwestie moeten v.'orden
georganiseerd, het liefst in de aula van de UvA.

Tenslotte bleek een ruime meerderheid van de SJ'ers voor een
plan van het hoofdbestuur te zijn tot verbetering van de structuur van de organisatie. Het belangrijkste punt daaruit is, dat
de huidige structuur en opzet in principe gehandhaafd blijft,
maar dat daarin ruimte moet kornen voor activiteiten, die direct
in de belangensfeer van de leden liggen.
Hen sprak in dit verband over een kalkploeg, een colportageploeg, theoretische scholing, discussietechniek, zelfverdediging, deraonstratietactiek ate.
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Diverse berichten
van 23, 27 en
29-5-1969

/waren sommigen
gebelgd

- I HOV. 2001

Situatie in Amsterdam
Vernomen is dat er een kans bestaat dat de zgn. bezettingsraad
van het Maagdenhuis opnieuw bijeen zal komen, mogelijk ter
continuering van de activiteiten.
Voorts werd vernomen dat in het Maagdenhuis op een bepaald
moment onenigheid heeft bestaan over het optreden van de bezettingsraad. Ondermeer
was het er niet mee eens. Ook/
over het copie'ren van stukken; er is zelfs sprake van geweest
de bezettingsraad te ontbinden en een nieuwe te benoemen.
Over de zender werd nog vernomen dat deze door
gei'nstalleerd zou zijn.
Een andere bron roeldde daarover dat deze zou zijn gestolen uit
een legeropslagplaats (raobilieatie-centrum) en aan het eind
van de bezetting in onderdelen-via de aula naar buiten gesraokkeld werd.
Een derde bron meende dat men de zender met behulp van het
aanwezige omroepsysteem van het Maagdenhuis in bedrijf had
kunnen stellen.
Tenslotte werd nog vernomen dat er onenigheid bestaan zou hebben tussen de ASVA enerzijds en de SVB anderzijds, alsmede
binnen de ASVA-geledingen o.a. over beleidskwesti.es.

Persbericht
30-5-1969

E§n landelijk organisatie ter behartiging studentenbelan^eri?
Het Landelijk College van Studiecomnissies en Studieverenigingen
in Nederland gaat op korte terrnijn besprekingen voersn met de
NSR om na te gaan in hoeverre de vorming van een organisatie ter
behartiging van studentenbelangen mogelijk is. Het Landelijk
College, dat de studentenbelangen -behartigt op faculteitsniveau5
ziet zich geconfronteerd met het feit, dat de NSR zich b.ervorrat
tot een actiegroep en haar aandacht richt op hetgeen er in de
faculteiten gebeurt. Het LG wil nu proberen een vorm van sar/ierswerking met de NSR te vinden.

Persbericht
30-5-1960

ASVA-steunfonds voor Maagdenhuisbezet^ters
De ASVA heeft een fonds ingesteld ter ondersteuning van de
bezetters van het Maagdenhuis, die vervolgd zullen worden wegens
lokaalvredebreuk. Met de bijdragen (te storten op een girorekening t.n.v.
zal zo mogelijk juridische
bijstand betaald v/orden en zonodig ook de bcetes. Voorts roept
de ASVA iedereen op, die bijzondere informatie heeft over het
gebeuren in en rond het Maagdenhuis, die bekend te raaken.
Het lip:t in de bedoeling een zo volledig mogelijke documentatie
van wat er gebeurd is, aan te leggen en eventueel uit te geven,»
.
is verraoedelijk bedoeld
die in november 19^7 onderwijssecretaris van de SVBafdeling Amsterdam was.

Bericht van
29-5-1969

Komt er een documentaire over het Haagdenhuis?
Van '
. \verd vernomen dat men uit "ruw" filmrnateriaal
een documentaire wil samenstellen over de bezetting van het
Maagdenhuis. Het materiaal zou moeten komen van de VAHA-rubriek
"Achter het nieuws", van leerlingen van de filraacademie en van
free lance cineasten als
, Men denkt hiervoor een
bedrag van f. .10.000,—< nodig te hebben.
heeft
zich belast met het inzamelen daarvan.
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Persbericht
29-5-1969

Situatie in Nijnegen
De studenten die de aula in Kijraegen bezet houden, hebben besloten de deuren van hun "permanent diecussiecentrum" des nachts
om 2 uur te sluiten. Medegedeeld v.'erd dat steeds dezelfde raensen
in actie moeten zijn en dat het een te grote krachtsinspanning i
gev/orden OKI dag en nacht in touw te blijven.

Perebericht
30-5-1969

De Unie van Studenten in Nijmegen, de USN, zal niet langer deelnemen aan het overleg over de taak en sarnenstelling van het college van curatoren. De overige ledeu van een daartoe ingestelde
comrniesie hebben zich wel accoord verklaard met de voor.lopige
sarnenstelling van net college van curatoren in de overgangsfase.
De ctudenten (USN) hebben laten weten dat zij de voorkeur' geven
aan een algemene universiteitsvergadering over de positie van de
curatoren. Bovendien hebben zi.j er bezwaar tegen dat de voorbe~
reidingscommissie elechts een adviserende stem heeft.

*) Vrij voor actie.

