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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.

VAN:
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Zijne Excellentie de
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t.a.v. Mr. J. Kielstra.

Bijgaand moge U worden aangeboden
bulletin nr. 50, bevattende gege
vens inzake studentenactiviteiten.
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Ex. no •. :

Dit bulletin,bestaat uit 4 blz.

NSR-inschrijvings- *) NSR-actie onder eerstejf!arsstudenten
krant
In deze publicatie van het NSR-bestuur, die op grote schaal
sept. 1969
onder eerstejaars studenten zal worden verspreid t worden de
motieven van de studenten oppositie uiteengezet. Voorts wor
den de eerstejaars daarin opgeroepen zich zo snel mogelijk
te laten "inlijven in het bonte sko.la ·1ran aktiegroepen <iat
de Nederlandse student:;noppositie biedt". "Je laat je op je
grondraad tijdens een seminar (daarvan zijn er genoeg) een
gepaste ideologie aanmeten en je start nog diezelfde weak
met het politiserende werk." De eerstejaars worden geadvi
seerd contacten te leg�en met minder bevoordeelde groepen in
de maatschappij zoals scholieren, werkende jongeren en buiten
landse gastarbeiders en hen uit te leggen hoezeer al hun pro
blemen die van de studenten zijn.

•

Idem

•

*)

NSR-activiteitèn
Over de doelstellingen van de NSR wordt o.m. gezegd dat deze
organisatie een democratisch ingerichte universiteit voor
staat, die een instrument is in de strijd tegen sociale en
politieke misstan<len 1 hetgeen "natuurlijk enkel kan worden
gerealiseerd door de aktivitei�ec van de grote massa var de
studenten zelf. De taak van een landelijke organisatie beperkt
zich tot het scheppen van een aantal organisatorische, poli
tieke en sociale condities om dit procee te versnellen en te
beschermen en tot het leggen van verbinding�n met soortgelijke
beviegingen in andere onderwijs-sektoren en bui ten het ondex·
wijs. Zo draagt de NSR ertoe bij, middels brochures, seminars
en conferenties de thema's te ontwikkelen en te verbreiden,
die de basis kunnen vormen voor· akt:i es van de studer1ten. De
acties worden waar nodig geco;rdineerd en voorzover mogelijk
overgeheveld naar andere sectoren. Ook het NSR-periodiek
"Aksie", vanaf september a.s. uit te geven, moet hierin een
functie gaan vervu11en 11 •
.2.E.!E.:..:. Het is �e bedoeling dat 11 Aksie" een tweewekeli;jks perio
diek wordt (zie ook pag.2 van bulletin no.49 dd.22-8- 1 69).
Er wordt nogeens aan herinnerd, dat de NSR ook doende is met het
leggen van verbindingen tussen de studentenoppositie en andere
· oppositionele bewegingen� zoals die onder middelbare Gcholieren,
werkende jeugd, dienstweigeraars, hbo-studenten, kritische le
raren e.a. Een aantal grondraden zal nu ook niet-universitaire
studenten als lid accepteren.
�::.: Volgens persberichten van 25 augustus j.l. zal het lidmaa�
schap van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA)
en dat van de Studentenraad van de VU (SRVU) voortaan ook
openstaan voor studenten bij het hoger beroepsonderwijs.
Volf,ens deze organisaties heeft de maatregel ten doel het
iso.lement van studenten tegenover .iongeren uit andere
onderwijsgehieden te doorbreken en elkaar te steunen in
acties voor democratische vernieuwingen.
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NSTI-bestuur ::wijzigd

In de NSR••inschrijvingskrant komt een opgave voor van het NSH
bestuur, dat nu als volgt is samengesteld:
Wilfried Uitterhoeve;
voorzitter
Onderwijs
.
: Herman Lamers;
onderwijsfrout : Jan Mulder;
tijdschrift/documentatie : Uenk Sips en Toos van der Valk;
pers en actie : Eric de Lange;
buitenland: Piet Urdeman.
Medewerkers : Ireen van Ditzhuyzen 9 Johan Holterman, Han vun der
Kwartel en Frans l?ruyt.
�l?.1'!• j.)it betekent o.m. dat Jelle Visser geen vice-voorzitter
meer is, en Gerard Tabbers vervangen ia als secretaris buiten
land door Piet Ordeman. Viat deze laatste mutatie betreft :
Ordeman is mogelijk identiek aa.n een student van diezelfde naam
omtrent wie kortgeleden uit kwetsbare bron vernomen is dat hij
lid is van de SJ. Zou de identiteit juist zijn, dan betekent
dit een vergroting van de invloed van de SJ in het NSB-bestuur,
daar wals eerder gemeld, Eric de Lange deel uitmaakt van het
politiek bureau van de SJ.
NSR wil raad van vijftig opheffen

*)

Het bestuur van de NSR heeft medegedeeld dat op zaterdag 23 au
gustus j.l. in een vergadering te Utrecht van het NSR-bestuur
met de grondrsadsbesturen, is besloten tot een verandering van
de structuur vàn de NSR. De zgn. 11 raad van vijftig" wordt
opgeheven o De bepaling van het beleid zal gelegd gorden in han
den van de gezamelijke besturen van de plaatselijke algemene
studentenverenigingen (grondraden). Overeengekomen is, dat tenm:i.n
ate eenmaal per maand in Utrecht zal worden vergaderd, Het ligt
in de bedoeling dat aan deze vergaderingen ook zal worden deel
genomen door belangstellenden buiten de grondraadsbesturen. De
betreffende statutenwijziging zal ten spoedigste ter definitieve
goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van. vijf'cig.
Het NSR-bestuur heeft medegedeeld dat het besluit is ingegeven
door de overweging dat op deze wijze de scheiding tussen de
beleidsbepaling, tot op heden berustend bij de raad, en de uit
voering, berustend bij de grondraadsbesturen, wordt opgehevene

NSR-inschriivines*) ��ngres op ,21 en 22 november a.s. in Amsterdam
0
.nt sept. 1 69
Op 21 en 22 NOVEMBER a.s. :6AL IN HET RAI·- CONGR::-�SCBN�'RUM IN
AMSTERDAM HET SINDS MAANDJ:;N AANG.r�KONDIGDB NA. Vû- CONGRES 1'iOrtDEN
GEHOUDEN.
11 Verscheidene organisaties en aktiegroepen uit de NATO-lidsta
ten nemen er aan deel. Griekse en Portugese verzetsbewegingen
en guerilla-organisaties uit de Portugese koloniën zullen zijn
vertegenwoordigd. Ter afrekening met de mythe (van de Oosteu�
ropese dreiging). Ter voorbereiding van akties 11 •
O�m o Voor voorgaande berichten ov·er deze me.nifestatie, zie bulletin no. 42 dedo 6-6-1969, pag.3.

Persbericht
20-8 .. 1969

*)

11

Zws.rtboek werkende jeu�d 11 van SJ en NSR

Vertegenwoordigers van werkende jongeren, studenten van soci
ale academies en van universiteiten gaan gezamelijk de proble
matiek van de Nederlandse werkende jeugd in en buiten hun werk
situatie analyseren.
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Bericht van 22
a.ugustus 1969

Kwetsbaar
---...
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Een inventarisatie daarv•n zal worden samengebracht in een
"zwartboek werkende jeugd". De besprekingen zouden worden
gehouden in de·weekeinden van 22 en 29 augustus en zonodig een
derde weekend. In de werkgroepen zouden vertegenwoordigers van
het NVV-jongerencontact, de Katholieke Werkende Jeued (Kv1J.),
de SJ, de NSR en studenten van sociale academies zitting nemen o
Tot degenen, die zich met de documentatie zullen belasten, be
horen Herman Lamers en Theo van der Waart"
Opm� 1 o Lamers is in het NSR-hestuur belast met de post onder
wijs, terwijl Van cler ,aart in het politiek bureau van
de SJ zittine heeft namens de werkende jeugd.
2. Oorspronkelijk was het kennelijk de bedoeling om het
11 zw artboek 11 op te stellen tijdens de zgn. zomeruniver
siteit in Nijmegen (zie bull. 47 dd. 11-7-1969)
���J!_er contact
Medio jtini blijkt Jan Mulder, in het NSB-bestuur belast met
het onderwijsfront, mede namens de SVB, de SJ, de Bond van
Dienstweigeraars, de SVB-SOCAK (Sociale Academies), KrU en
Onderwijsfront Nederland een brief te hebben gezonden aan "alle
Nederlandse vormingsleiders en culturele en sociale werkers 11 •
Daarin wordt gesteld, dat onder invloed van de studentenacties
de laatste maanden de discussie over (parlementaire) democra
tie, medebeslissingsrecht, inspraak en dat soort zaken, iu ver
hevigde mate opnieuw op gang komt. Voorts 9 dat men zich in krin
gen van links georganiseerde jongeren en studenten in het al
gemeen bewust is van de invloed die het kritische vormings.werk
kan hebben op radicale veranderingen in de samenleving. De af
zenders vragen zich evenwel af of "Uw instituut door een vaak
cultureel, geografisch of beroepsdeformistisch isolement 11 wel
oveJ� voldoende achtergrondinformatie besGhikt î met name van.
de zijde van genoemde groepen. Geadresseerden wordt daarom ge
vraagd in het. kader van de "groeieinde solidarisering 1 : van stu
denten, kunstenaars, scholieren, werkende jougeren en Rrbeiders,
met name in het werken met deze groepen cursiisten, aandacht te
besteden aan maatschappij-kritische vragen, zoals die in de pu
blikaties van deze organisaties, worden gesteld.
Aan hen die deze brief werd toegezonden, werd tegelijk een aan
tal publikaties van. bedoelde organisaties aangeboden, waarbij
om reacties werd gevraagdo
�.E!�rium Tilburg 18_ tot

22 august�

In aansluiting op het gestelde in bulletin no. 49 ddo 22 augus
tus j�l., pag. 3, is over dit seminarium nog vernomen, dat Kees
de Boer in êln van de werkgroepen heeft voorBesteld naar vormen
te zoeken waarin het studentenprotest ook na be�ndiging van de
studie zou kunnen worden gecontinueerd. Een groepering zou �oe
ten worden gevormd van mensen die in het bedrijfsleven en in
overheidsinstanties peneteren II om de maatschappij te veranderen 11 o
�. Een soortgelijke uitlating is al eens eerder gedaan en
wel door Ton Regtien op de conferentie 11 Geweld'-loos·?
Geweld 11 van 11 tot en met 13 april 1 69 in Driebergen ge
houden. Daar vertelde Regtien tijdens een discussie, dat
hij bezig was oud-SVB/leden te bezoeken die al een plaats
in de maatschappij hebben veroverd van waaruit zij in
vloed kunnen uitoefenen. Met name dacht hij daarbij aan
leraren, die de ideeën zoals die in de SVB leven, aan de
jongeren kunnen doorgeven.
��f. Kees de Boer is bestuurslid van 11 Links Front' 1 im 1':ilburg
(SVB, Foliteia en KrU). Onlangs werd van hem gezegd dat
hij, ofschoon Jelle Visser nog in naam voorzitter was van
het landelijke bestuur vande SVB, deze taak van Viseer
had overgenomen.
�

Bericht 0,an
22-8-1969

OErichting van twee communes in Tilburg

Bericht van
22 augustus 1969

Situatie in Tilbur_g

•

Vernomen werd ·dat in Tilburg, als uitvloeisel van hetgeen
op het laatste SVB-congres (6-8- juni j .l. in Ti_lburg)
besproken is, twee communes zijn opgericht. iij stellen
zich o.m. tendoel een andere kijk te verkrijgen op de hui
dige huwelijksbeleving door middel van vrijere sexuele en
andere verhoudingen.
Op 29 augustus zoû de Tilburgse structuurcommissie, waarvan
ook drie studenten deel uitmaken, opnieuw bijeenkomen. De
laatsten zouden daar volgens onbevestigde berichten, trachten
tot een gezamenlijk standpunt inzake de nota Veringa te komen.
In dat geval zou door de studenten besloten kunnen worden tot
een eenzijdig afbreken van het gesprek hetgeen misschien een
aanleiding zou kunnen vormen tot een nieuwe bezetting van de
hogeschool. Uet is evenwel niet onmogelijk dat men in dat ge-.
val zal wachten tot meer studenten van vakantie zijn terugge
keerd en ook tot na het inschrijven van de eerstejaars. Tegen
die tijd wordt ook het "Eigen Huis 11 geopend (een ontmoetings
centrum van de Algemene Tilburgse Studenten Organisatie-ATSO).

*) Vrij voor actie •
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Bijlage: Artikel "Am8terdam 620"
Overdruk van het artikel in "Justiz-Info" van de Repu.b1ikanische
Hilfe in Frankfurt, waarover reeds in bulletin no.49 dd.
22 augustus 1969 (pag.4) is bericht.

•

•

Opgemerkt moge worden, dat van buitenlandse zijde uit �wetsbare
bron is vernomen, dat functionarissen van de Westduitse SDS
de radikale studenten hier te lande sinds enkele maanden advi
seren m.b.t. het op gang brengen van een "anti-justitie-campagne".
(Daarvan is ook dezerzijds enkele malen iets bespeurd.)
De aandacht wordt overigens gevestigd op enkele schromelijke
overdrijvingen in dit artikel (blz. 2 onderaan, blz. 3 bovenaan!)

••

Ain 12. juni beg,:rnn in Amsterdam ein Prozess, der eher der
'
,•
Phantasie von Nazi·cichtern ent13prungen setn könnte als den·
1
1
biederen Köpfen nied. erlän<'H:1,�her Minister. Tn e:i.nem !lhsscnschnell-·
n
·1
verf8hren so}ltcm 620 Studenten in 10 Tar;rm abgeurteilt wercl8n. Das bede::ii
benrmt�t, da.8 alle 5 min. t'!in Urtei.l ergangcn wä.re. Grunfl des Proz.ei3r-;1�i-i �·
war d i.e T-3esetzung des Verwal tunr�sg1�bävdes der Univers:i.Hit Mi.tte Mn.i 1
I·11
!i.'
mi.t der die Selbstbestimmungsforderune; "one man, one vote" in -allc-m
u
universit�ren Gremien durchgesetzt wedren sollte. Die �esetzun��
hat zu einer umfassenden Solidarisicru�g in der l\msterclam�r 13evölkerung
mit (1en Studen t.en. geführt 1 die :i.n der Laee wareri mittels e:i.nes
installierten Senders ihr Ànliegen klarzustellen. In 15 Betrj_eben
kam es zu längeren Solidaritätsstreiks, die im wesentli.chen vo�
der Kommunistischen Partei organisiert worden waren. Die Be
völkerune; verpflegte die Besatzer spontan, als Uber den Sender bekan:::it
wurde 1 da8 die rahrungsmittel zu Ende gehen würden. Arheiter bR.,)..ten von 1
. der geg_enüberl:i.egenden Uni versiti=i t"lbil::li.othek eine · Luftbrücke in das
vonder Polizei belagerte Geb::i.ude, um die Verbindune; mit nen Stu
denten aufrechtzuerh2.lten. Nach v:i!ereinhalb T;:i.gen sti.ir::it.e <lie Polizei das Gebäude nach einem brutalem Tränengas-und Knüp9e1 ei.:-·1satz
1
und verh8.ftete dort alle anvvesend.en Studenten. Die T�itsache <'\er
·I
Verha:ftung uncl. der brv.tale Polizeicinsatz 1.öste ei.ne 1.me;8he1l -r e
moralische Empörune ._§l.us, die poli tisch nj cht umgesetz1; wer0t=>n
konnte t we il sel bst der bewu 'stere 'feil der Stu(lenten leii.ic;1 i ch
die Unangemessenhei t und Un�leichhei t der angewendeten Mi ttel he-
anstandete, nicht aber die Reaktion des Staates prinzi.piell einzuordnen verstand. Die Folge war, das die massenhafte Solidari-
sierung in keiner Weise organisatorisch umgesetzt werden konnte,
da die Notwendigkei t ei.ner längerfristigen Wi.,�":)r:-:;+;,:iY1-1snerspektive
aus d.iesem Verständnis politischer Ause:i.n�maersctzune nicht A.bznJ.eiten v,,
war. Dem schon nach einem Monat angesetzten Proz,?.:1. begco1etE? r11.:1.
dem;;;ufole;e nicht auf der Ebérîe orgRnisi.erharen '.'li.�TerstandP.i�, son-·
dcrn betrachtete ihn als Fortsetzunc n.er �useina.YJ.dersetzunc mi.t
der Polizei, in dem ihnen, den Studenten, die Mittal des Kampfes
vonder Justi?. durch Proze8regeln vor{�P.s�h!'il'.'hP.n w:::ir"?n, -Sin eilenr]�
oreanisiertr:s .; n" "'+:t:?nsynnik8.t 1 i b8rA.ler 'Prov<->niP.n.7. re:pr<''.i >?,iP·rtn
O.ÏP, typiSCr}(:1'1 I' ::1]l:'>11.,31�,.:,t;7.J.l1{?;8n e;er:;e!'liihPY" '\0Y' .Justiz, ·\n !lPP'l 8�
f:' "' in0
sid· auf rU.1? f0r,!1al�n Sr,i.Plr�0eJn ,les Prozes8es vorberei.�;P.t 0
F'unktionsbPrt=dch somi_t· :-:iuf Ri:>chtsqc-hntz reilu7,·jertP. TJer r;.1�11·:,,: -..n di.8
1 iheralie \ma.bhi:ine,:ie;e Justiz, ilie !•0litin0.hes r.iP.hlver'l.0 1 tP� ::i.l"' K3.
val iE=?rRdPl i.. kt wP, rtet 1ml'1 e;ering0 Gelost r::tfen von ei. n nn::i r r;.111},,<:> r
,•
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8.\Jsspri. <:-ht, fiH)rte 8.w�ePhend von der j11:ri. stischen Bi.nàchä tzune zur
Vt=>rkennung der Unterr1:ri.icku'.:e;sm8.schi.neri.P, un/l der flarn.us folgcr.iien
Pr::i.xi.s. '!fährrrnrl in :i.11en e1.1ropi::ii.schen St1aten <li.e ,Tusi;ii �hre
R0rir:essi.0nsmechFJ.n-i smP.n sèhri.ttweise eslm) "i.nrt, schei.nt der Justiz
roi.nister Ho11anr1s von 8einen euror,:.i.inchcn Kol}.egen bei den regelmä'3i13
stattfindendr-m Meetin5s gelernt zu \viben, d.i.P. r:0fiihrlichkeit
stuc1entü:cher Pro testaktionen für eta1?lie:r.te �-hch tr�y�;teme einzuschä tzen'
un<l demenbiprechend die politische Pro�,eGtbewegung in ihrem An!"latz zu zerschlagen. Verlie8 sich cl.ie Boureoisie in Deutschland,
r'rank:rei.ch etc. im Arifang auf herkömmliche Inteerationsmec1hanismen,
poli ti.sches Verhalten als geringe Rege1verstöf3e zu betrachten und
abschreckend gegen einzelne Rädelsführer vorzugehen, ·so erkannte
sie dann, da3 àie Unterdrückungsstrateeien nicht zur gesellschaftlichén
Pazifizierung des bewu8ten Teils der Studenten- und Arbeiterschaft
führte. Die Herrschenden gingen dann dazu über erst vereinzelt
dann massenhaft ::-111: Demc-nstrante}{zu verhaften und abzu1:1rteilep,
deren sie :Labh.aft werden k0nnte. Wie bislang ü1 Europa in nicht be-·
kR-nntem Ausma'3e wurue genau diese Strategie schon bei den ersten
umfane;reichen ·Versuchen der Selbstorganisation in �Jnsterdam ver
folgt..,üa Di0se Notwendigkeit ergab sich für die Herrschenden umso
mehr, durch die breite Solidarisierung der nevölkerune; sich ein
tatsächlich systemsprengender Ansatz zu reali::,jeren schien.
Zweifelsohne hatten die holländischen Genossen bezUglich dieses
Prozesses nichts A.us den Unterdrückungspraktiken anderer Länd er
vornehmli.ch der USA und derBRD gelernt. Es wurde weder dikuti.ert,
welchfn grunéisätzlichen Stellenwe:--t:: clieser Prozef3 hat, der si.ch für �_;i,e ,
Betroffenen mehr als ein widrie.;es Naturereignis darstellte, als ej_n
systematischer Unte���ickungsversuch seitens der Herrschenden,noch
wu:r<le versucht Mör;lichkeiten zu entwickeln über das Geschehen am Ge:.
richt hi.nR 1 l'?' "li.e Poli tisierung derer, die zumindest das Verstänrinio
für <'!ic Aki;ion z,�ir:ten ) vor-anzutreiben. Erst als es zu (Jen ersten. V0r1,1rt "" i.lungen kam -· so insbesondere <he Veru:rteilung nes
holUl1vhschP.n
----04---·#·--·
- � ··� -• . ··-·'" . h• ·-·. ..
St1J.clentenführers Tom Rektien zu 4 Tlîonr:1.ten frefäneni.s - kam es zu
.
spo ntanen AJctionen, die auch <ien ursprLinglichen Proze8eec;enstand,
nämlich <He Selbstbestimnmngsversuche <'ler Stur'lentenschaft, wieder
aufnahm. Aus dem Versuch ein universi täres Gebnude ?.U besetzen, ·
um e8 zum Akti. n nszP.ntrum zu machen, entwickelte sich eine Stra�en
schlacht, wie sj.e sei t, dem frr:1.nzösi.schen Ma·j_ in Euro;)a nicht mP.hr
statte;efunden hatte. Erreet üb8r r1ie erst.An Veri..lrteiluneen, éli.e in
i.hrem Strn.fma:� liber iii.e V!f'rurtei.1un/I zu ein paar Gulrl1:m hi.M1. 1sc;i ne-, eri. f f P.n d i P. weit ire h P.ncl .. !)8 7: i_ fi. st�is ch--·- 8 i.nee
st
e11 ten AT!ls te rd:::i.nie r
...
.
. . .. . ·
---·-· . - -- ... .. - - .. �
Studenten 7.u �Hei.ni:m, erri �hteten BarriicaclPn unn le/�ten tei. 1 wei se
;l
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Brände in der Innenstàndt. Die moralische Empörung jedoch verpuffte
... genauso schnell wie die Empörung über den Polizeieinsatz bei der
Räumung des Vervvaltungsgebäudes, der Universität. In cJ.c.:;m Augenblick,
in dem erkannt wurde, daf3 durç;h solche Aktionen der Pro:,rn S nicht
G)
m
aufzuhal ten war, und die Verurteilungsmn.schinerj e reibungsJ.os ei ter-
:c
lief. Auf Grv.nd dieses verkür2,ten poli tüJchen Ansatzes trnt gcnau
m
das ein, was die Herrschenden beabsichtigten: die vollständige
�
DemoraJ.isierung der Linken in Amsterdam. Für uns ergeben sich daraus
Konse�uenzen
in zweierlei Hinsicht
---·· .
. .- erstens die Aufarbeitung der Verfolgungssituation der auslän-·
dischen revolutionären Bewegung, die sich_Jn .. _�iner vergleichbaren
rechtlichen Situation befinden, so z.
Hollanq) l!."ngland, Frank1�eich
\
·
"-...
-- ... .-�-#
etc.
- zweitens die Aufnahme der Diskussion mit diesen Gruppen darüber,
�nwieweit die-se P;�;,�;-�-;-i;- di;·-·;�1 iti;�h�-�ff��;·i·;·� St��gi;--- ��einbezogen werden
, ·- d.ri·�tens dj.e Vermi ttlung der theoretischen und praktischen An·,
s�tze, die im Rahinen der Justizka.mpa01e in der BRD bisher gefunden
und entwickelt worden sind.
Der vereinheitlichten Verfolgung durch die Justizmaschinerie i.n ·
allen. Ländern, wie das Amsterdamer Beispiel zeigt, mu!3 langfristie
· eine Vereinhei tlichrrnng der Strategie der unterdrückten Gruppen
i.n den ·betroffenen Lände�n entgegengesetzt werden. 1he Vorbereitung eines internationalen Justizkongresses könnte hier eine Möglichkeit sein, auch in cler ....Vorbereitung auf die sen Kongre 8 die not. wendigen Informationen au.szutauschen und eine solche gemeinsame
-. ·/
Perspektive zu entwickeln.
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