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ComitS 19 maart 1966

In aansluiting op mijn rapport no* 820.971 dd. 30-3-1966 betreffende "Bnige aspeeten inzake activiteiten van leden van de Socialistische Jeugd van Nederland (SJ) en van provo's op 10 maart 1966
en kort daarna", aeb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
,
Bit
werd vernomen dat van hef'Comite 19 maart
1966"deel uitmakeni de S tudentenvakbeweging (SVB), de Spc.ialistische
Jeugd (SJ), de provo*s, het coramunistische Algemeen Nederiands Jeugdverbond (AKJV), de Pacifistisch Socialietieche Jongereh Werkgroep.en
(PSJW)t de democratisca-socialistische studentenvereniging "Politeia"
en de bladen "Propria Cures", "Links" enftlang". Het comite etelt zich
het verdwi^nen van burgemeester Van Hall ten doel.
Tijdens een onlangs gehouden bespreking van SJ*ers en provo's
deelde
voorzitter van de SJ mede ieen beepreking te hebben
gehad met hit"bestunr van het ANJV. Dit bverleg resulteerde er in, dat
het ANJV zich ale organisatie bij het comite heeft aangesloten. Ook he1
AlfJV, dat In het verleden ook alti,jd ffloeiligkheden met dfe politie
heeft gehad, was, aldus
"hele" over het poiitieoptreden.
Voorts deelde
faee, dat de provo's beeloten hadden zich
bij de SJ aan te sluiten. Verechillende topfiguren, w.o.
en
_
, waren reeds ale lid ingeschreven. Het ligt in de bedoeling OBI Stolk een functie te geven in de redaetie van het SJ-blad
"Voorwaarts11. Deze aansluiting van de provo's aldus
, wilde evenwel niet zeggen dat deze jongeren geen zelfstandige organisatie-vbris
aouden behbuden. De provo's en de SJ zullen evenwel bij alle voorkoffiende actiee zeer nauw samenwerken. Ook zullen de provo's zonder medewetei
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en medewerking van de SJ, geen "illegale" happenings meer organiseren,
Over het verzoek van het coaaite aan de Aosterdamse burgenseeeter
om op 26 maart j*l. te mogen demonstreren, was op 2k maart, aldus
% nog geen antwoord ontvangen» Verwaeht werd dat geen toeetemminj
aou worden verleend. Daarora werd besloten om niet op de 26ste maart,
maar op 2 april te gaan demonstreren. Het zou dan snogeli^k zijn om mee
mensen in te echakelen (men spreekt al van 5000 man), terwijl tevens
de belangstelling ven ouderen gewekt zou kunnen worden.
Ook de bouwvakkere - vooral de stakingeleiders - zouden belangstelling hebben. Hen heeft aich voorts gewend tot aanhangers van de
PSP, van de PvdA en van het blad "Links"• Door £en der topfiguren van
de PSP zou geeteld zijn, dat een weigeriug Van de burgemeeeter tot hel
houden van een demonstratie juist "mooi" wae. Dan souden volgens hem,
alle afdelingen van de PSP in het westen van het land er aan meedoen
als aan een "demonetratie voor de democratic". Het ist aldus betrokkoi
imraere een democratisch recht om te demonetreren* In ieder geval wil
men deze actie voortzetten totdat burgem«ester Van Hall "verdwenen" it
In dit verband «?erd gesproken over een "zenuwenoorlog" en een "slijtaf
slag".
Eet ie de bedoeling om op 2 april dezelfde leuzen en borden race
te voeren als men op 26 eaart van plan was te doen. Een nieuwe leuze
zal eijn "Een rotte vrucht in een koelkast, blijft een rotte vrucht".
Ook zal het woord "afkeeling" zeer veel worden gebruikt. Voorts ial
veel propsLgandamateriaal worden klaargemaakt, zoals pamfletten. Door
de PSP zou aangeboden zijn een en ander gratis op haar Partijbureau
in Amsterdam klaar te maken.
De demonstranten willen voor hun eigen ordewachten zorgen. Zo
eal de SJ 50 man leveren, het AKJV 35 en de SVB de rest. Hoeveel dit
er uiteindelijk zullen zijn, hangt af van de omvang van de deisionstrat:
fijdens een op 2.k maart j.l. gehouden atidere bijeenkomst werd
medegedc|ia dat ook verechillende jongeren van de VVD belangstelling
hadden getoond voor de acties van de SJ c.e. Zij zouden overwegen zicl
bij het ComitS 19 maart 1966 aan te sluiten.
Door
zullen de door hem op 10 en 19 maart j.l
gemaakte foto'e m.b.t. het politieoptreden gratis ter beechikkihg
worden geeteld van de SJ en de provo'e. Zij zullen die foto*s gebruiki
om (cat de SJ betreft) voor plaatsing in het orgaan "Voorwaarts" en
(ten aanzien van de prove1e) voor het uitgeven van een fotoboek, Indien de verkoop van dit laatste boek winst oplevert, zal
die ontvangen.
Een doordruk van deze brief zond ik rechtstreeks aan de Hiniste:
President en aan Uw ambtgenoot van Justitie, alsmede a&n de Directeur
Generaal voor 0.0. en V.
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