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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
B.V.D. 

VAN: Hoofd BVD 

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

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulJetin nr. 43, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 
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Dit bulletin bestaat uit. 4 blz. 

Bulletin no. '+3 dd. 13 ,tuni 1962 

/iiGÈHEl�-
YJ /(7 

•) 11de SVB-congres in Tilbur�1.i.t_J en_8 juni_j.l� 

"Hoewel de individuele leden van de SVB een leidende rol hebben 
gespeeld tijdens de laatste studentenacties, is de SVB 11 , aldus 
"Trouw", "als organisatie een nauwelijks hanteerbaar instrument 
in de strategie van het studentenverzet". Bi.jna oncplosbaa'.l' 
lijkt het grondprobleem van de huidige SVB, die voor de keus 
staat zich te verenigen tot een revolutionaire elite of zich te 
verbreden tot een massabeweging. Er bestaat een grote afstao.cl 
tussen de leidende elite van "beroeps-·revoJ.utionairen 11 en de 
massa der studenten. 

/ 

"') Het congres werd maar mat:î.g bezocht • .Toost Ki::-cz, lid va.n het 
landelijk bestuur van de SVB, gaf een opsomming van een. vij ft!ll 
punten, die op dit congres naar voren kwamen. 
1. Er zouden basisgroepen moeten worden gevormd �,anu:i.t de facul

teiten, liefst ook met niet-studenten, die concrete problemen
moeten aanpakken, zoals de klassejustitie, de jeugdlonen,
de BTW, de huisartsenpraktijken, atc;

2i De idee van de wooneenheden zou moeten worden gepropagAerd, 
zoals in Tilburg, waar in studentenflats alle mogelijke acti
visten bij elkaar \'lonea zodat het politieke werk dagwerir 
wordt. Daardoor wordt ook de continuiteit bevorderd: al9 
iemcnd uitvalt kan een ander anmidd9llijk zijn pJ2ats innemen; 

3. Het is de bedoeling een nieuw theoretisch blad uit te geven,
nl" naast het beetaaude 11 Demc;k::-ater11 ean t,1eema.andelijk.s
theoretisch blad, waarin achtergronden en analyses moeten
worden opgeno:11-an ove1· de gehele linkse oppositie in Nederland.
en voornamelijk over de stadentenoppositie;

4. De SVB wil de conflictstratogie overbreugen op de fncalteiten.
Het is cl.e bedoeling dat. de faculteiten de central(; acties gaan
doorvoeren en daarvoor mensen in ber1eging krijgen;

5. Er wordt een zwartboek uitgegevenr in ieder geval aa�en met
de SJ en indien mogelijk ook met andere jeugóorganisaties.
Dit gsschrift zal handelen over de jeugtllonen en de positie
van de jeugd van 14 en 15 jaar.

Q;e:n.: Kircz is in het landelijk best�ur- van J.e SVB belast !net de 
scholing. Hi,j is trot_skist, 

Wat de komenàe acti�s betreft: het Tilburgse 11 L5.nks Fro11t; 11 :Ls 
van plan tn het ?liauwe academische jaar verdere a.ctie te voe:.:-en •. 
SVB-landelijk voorzitter Jelle Visser, tevens vice-voorzitter. 
van het NSR-bestuur i deelde rnee dat do studenten hun acties niet 
zullen stoppen als hun eisen worden ingewilligd. Hun acties 
keren zich t-�gen d.e bestaande maatschappelijke 01° d.e� 1 :D::imocre.tie 
moet met massale actie worden veroverd op de machthebbers. Met 
overleg kun je ontz.ettend snel en goed worden belaz.erd11

o Hij 
kondigde aan dat er grote politiek8 acties worden vocrbereid in 
Amsterdam tijdens de processen tegen de bezetters van het Maag
denhuis. 

GEHEIM 
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Voorts werkt. de SVB op het OIJ!lbl:i.k 
an campagnes tegen de NAVO en de strijdkrachten. Ook zal een actie 

tot het bevorderen van dienstweigeren worden gevoerd. In september 
wil de SVB een grote protestmeeting organiseren voor middelbare 
scholieren. 
Op voorstel van de Nijmeegse student Hugues Boekraad zullen van 
2 juli tot 18 augustus seminars worden gehouden c.q. projecten 
worden uitgevoerd. Juristen zouden dan de Nederlandse rechtsple
ging inzake demonstranten en ordeverstoorders kunnen bestuderen; 
de positie van de werkende jeugd zou als project gescM.k'� zijn 
voor sociologie-studenten, terwijl politicologie-studenten een 
onderzoek zouden kunnen instellen na.ar de verhouding tussen Suri
name en de Nederlandse Antillen. 

Tijdens dit SVB-congres werd een brief voorgelezen afko:nstj.g van 
het SOS-hoofdbestuur, waarin felle critiek op_dit congres werd 
geleverd. V�lgens de SDS'ers (enigen van hen woonden de beraad
slagingen in Tilburg bij), vergaderen de leiders van de studenten
opposi tie over theoretische problemen, terwijl i.n Amsterdam een 
actie gepland moet worden ter begeleiding van het proces tegen 
de bezetters van het Maagdenhuis •. 
De SDS'ers gingen na afloop van het congres met Ton Regtien mee 
naar Amsterdam. 

Acties bezetters tegen P.!'�� 

Er waren ook SDS 'ers aanwezig op een op 9 juni :ln de Oudemanhuis
poort gehouden bijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door 300 
personen, waaronder een aantal n:i.et-studenten. Nen sprak over 
de te ondernemen acties tijdens het proces tegen de Maagdenhuia
bezetters. 

l 
De SJ en de SVB zijn van plan op zaterdag 14 ju,ni a.,s. in Amster
dam te demonstreren tegen de vonnissen. 
Tijdens een op 11 juni in Marcanti gehouden protestbijeenkomst, 
uitgaande van een comité kenr.elijk op instigatie van de CPN op
gericht, werd besloten op 12 juni 's avonds vanaf de \'lestermm·kt 
te demonstreren. Op 13 juni 's avonds om 6.20 uur is men vafi 
plan naar Krommenie te vertrekken om solidariteit te betuigen 
met de Verblifa-arbeiders • 
Volgens een vooraanstaand SJ'er zou ook deze organisatie aan 
deze laatste actie deelnemen. 

Houding SJ 

Tijdens een op 10 juni j.l. gehouden bijeenkomst ten huize vnn 
een oud-SJ-lid, zou n.a.v. de processen tegen de bezetters van 
het Maagdenhuis gesproken zijn over te ondernemen acties. Besloten 
zou zijn te gaan werken met plastic zakken met groene verf, r.:iet 
peper tegen de politiehonden en met touwen tegen de poli tiepaa.r
den. 
Qlzm.1. Het is niet duidelijk wat voor een soort vergaderiug het 

eigenlijk was, De indruk bestaat dat het een groepje SJ
leden c.q. -oud-leden was dat bij elkaar kwam. 

2. Het idee van het over de weg spannen -.an tou.;en werd al
eerder uit een andere, kwetsbare bron bekend (zie bulletin
no.41 dd. 30-5-196�.
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Studentenactie tijdens VU-vergadering in Assen op 19 juni? 

Op 19 juni a.s. wordt in Ass�� de algemene vergadering gehouden 
van de Vererüging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformer;r
de grondslag (van welke Vereniging de Vrije Universiteit in 
Amsterdam uitgaat). Op deze bijeenkomst zal de verhouding bespro
ken worden tussen dazè Vereniging en de interne democratie aan 
de universiteit. In verband met dit laatste is een aantal VU
studenten van plan acte de présence te geven en actie te voer.en. 

Aill':!:!AVO ineetin& van SJ en SVB. eind november--1.2.§2. 

Tijdens een recent gehouden vergadering van het SJ-hoofdbestuur, 
deelde landelijk voorzitter G.uus Markmaun mee, dat de SJ samen 
met de SVB eind november 1969 een anti-NAVO meeting zal organi
seren, die eenzelfde �arakter zal hebben als de anti-NAVO- en 
anti-Vietnam-manifestatie van 17 en 18 februari 1968 in Rest
Berlijn o In verband met de organisatorische aspe6tan, zal de 
SJ daaraanvoorafgaande op 20 en 21 september haar politieke 
congres organiseren en op 25 en 26 oktober haar organisatorische 
congres. 
Opm.: Zie voor een andere NAVO-activiteit, bulletin no. 42,

dd. 6 juni 1969, pag. 3: in najaar 1969 !US-congres in
Nederland.

Gezamenlijke k�!!L!'!SR en SJ, "Pari.ooi:', versche�:q 

De eerder s.angekondigde, �ezamenlijke krant van NSR en SJ', is 
onder de naam 11Pariool11 \Ter.schenen. De SJ heeft op zich genomen 
daarvan 10 0 000 exempla2.•en t� ve.::-kopen� Ook 2',éÜ de kr,�.nt Vel'·· 
spreid worden door de grondraden (door tussenkomst van de NSR) 
en de Provadya?-groepen e 

Deze krant is bij de communistische Drukkerij Dijkman gedrukt 
in een oplage van 25.000 exemplaren. 
Opm.: 1o Het vefschijnen van het "Pariool" werd aangekondigd 

in bulletin no. 42 dd. 6 juni jl., pag. 2;
2. De Provadya?-groepen kwamen begin mei naar voren bij

een poging tot het bevorderen van de communicatie bij
studentenacties (zie bulletin no. 39 ddo 16 mei 1969,
pag. 2).

Uitlati� Rinus Jansen 

Volgens Rinus Jansen, lid van het CPN-districtsbestuur Amsterdam 
en voorzitter van de communistische Algemene Bond van Werkers 
in het Bouwbedrijf (ABWB), treffen de studenten grondige voor
bereidingen voor grotere en dan landelijke acties. Zo waren 
onlangs in dit kader bijeenkomsten gehouden door een aantal fa
culteiten van de Universiteit van Amsterdam (o.a. de medische 
en de natuurKundige faculteiten).- Hij had zelf een van die 
bijeenkomsten bijgewoond. 
Er zouden landelijke vergaderingen en demonstraties op het 
programma staan. De CPN zou daar positief tegenover staan. 

*) Activiteit van Rinus Jansen 

Volgens dit ·oericht werd tijdens de vergadering van 9 juni 
in de Oudernanhutspoort (zie pag. 2) na een oproep van Rinus 
Jansen besloten op 11 juni jl. een demonstratieve optocht te 
houden van de Oudemanhuispoort naar de protestvergadering die 
avond in Marcantie 
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SJ-pe.mflet tegen politierechter Nomes 

Een dezer dagen werd door de SJ een pamflet verspreid gericht 
tegen de veroordeling van de SJ-secretaris Hans van der Markt. 
Daarin komen o.a. de volgende zinsneden voor: "Hij (NÓmes) en 
de officier van justitie stelden, dat de SJ'er Hans van der 
Markt op koninginnedag 1

10RJ\.NJEHOEREN11 geroepen zou hebben. 
Stel dat deze beschuldiging juist is, hoe kan de heer Nomes 
weten wie de oranjehoeren zijn?? Hoe komt hij tot de over
tuiging dat koningin Juliana en de princessen Beatrix en Margriet 
"oranjehoeren:r zijn? Misschien· door zijn persoonlijke omgang 
met deze vrouwen? De oranjeklant Nomes is een oranjehoerenloper" 
en "Poli tj.eke rechtspraak, ook nu hij o.a. het proces tegen Hans 
van der Markt. Door een justitie die zegt politiek ongebonden 
te zijn. Maar zelfs volgens de wet, die zo lachwekkend is dat 
zij dit mogelijk maakt, is dit een onrechtmatige daa.d; . is poli
tieke rechtspraak verboden en dus onwettig. Maar een justitie 
die steunt op een derge·lijk wetstelsel · en er· op ·zo een wijze va·n 
profitee.rt en er misbruik van maakt, is niet langer een ·lacher 
en een farce, maar misdadig en gevaarlijk. Willen we daaraan 
iets veranderen, dan moeten we het �eheel, de gehele justitie 
aanpakken. En niet alleen met manifesten, demonstraties E:.d. 
Maar met subversieve activiteiten zal dit failliete. systeem 
moeten worden ondermijnd. 

�) Vrij voor actie 
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Bijzondere aandacht moge worden gevraagd voor bijgaand 

SJ-pamflet, dat in dit bulletin reeds in het kort geciteerd 

is en waarin een zekere escalatie in onbehoo�lijk taalgebruik 

opvalt naast· een oproep tot· 11subversieve activiteiten t1 te!' on-

{ dermijning van 11dit failliete systeem 11 • 
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VERKRACHTING IN DE LANGE LEIDSEDWA� SSTRAAT Stg·. GEHEIM 
-----------------------------------· ·--------

Politierechter r;omes, vertegenwoordiger var. de rechterlijk<? macht, verkrachtte op
9 juni 1969 op afschuwelijke wijze de rechtspraak.
Hij en de officie;: van JuHitie stelden dat de S.J. er Hans van der Markt op koningin
nedag "ORANJEHOEREN '' geroepen zou hebben.
Stel dat deze beschuldiging juist is, hoe kan de heer Nomes weten wie de oranje
hoeren· zijn?? Hoe komt hij tot de overtuiging dat koningin Juliana en de prinsessen
Beatrix en Margriet "oranjehoeren" zijn? Waarom niet de heer Duys en zijn trawan
ten.

_Neen, de "heer" Nomes weet zeker· dat genoemde led.�n van het koninldijk huis
oranjèhoeren zijn. Misschien

1
o:foor zijn persoonlijke omgang me.t deze vrouwen?

De oranjeklant Nomes is een oranjehoerenloper.
Hij sprak in na:im van de koningin zijn vonnis uit, dat duidelijk is gebaseerd op
het denken van een man van dit soort.
Slechts een oranjefa�cit1: kar. op deze wijze "recht spreken". ·
Over fase isten gesproken.
De laatste keer dat ieman;:l politiek monddood werd gemaakt, door gebruikmaking
van het arti!-:el ·over o::itneming van kiesrecht Jat nu ook tegen Hans is gebruik;: 

was in proce�sen tegen N. S, B-ers na de oorlog.
Om zuiver p1Jlitiek� :-eJ.eneu;om een !)Olitieke rjchting kapot te maken, en terecht,
Want toen z::ten de fascisten jn de l>e!da�.gd 1:: nbauk, maar nu hebben àe
uiterst react.ionairen ee;;: zwarte toga aan �n zitteu ze in de rechtbank.
Politieke rechtspraa·k toen.
Politieke rechtspraak, ook r:t! bij oa. het proces tegen Hans van der Markt.
Door een justitie die zegt politiek ongebonden te zi_jn ..
Po·litiek ongebonden, een farce .. :....
Maar zelfs volgens de Wi.?t, die zo lachwekkend is dat zij -dit mogelijk maakt,
is dit een onrechtmatige claad;is politieke rechtspraak verboden en èus cnwett.g.
Maar een justitie d,e steunt op ceu dergelijk wetstelsel en er op zoeen WIJZC 

• van ;.,rofitee;:t en er misbruik van maakt, :s niet langer een lacher en e•!n farce,
maar mistladi� en 3e•1:ia:lijk.
Protesteren tegen e.?n enkel uitvloejsel daarvan heeft weinig zin omdat het elke
dag opnieuw kan gebeuren.
Willen we daa:aan iets veranderen dan moeten we het geheel, de gehele justitie
aanpakk en.

/En niet alleen met manifesten;èemonstraties en dcrg,:?lijke.
Maar metsubversieve aktiviteiten zal dit failliete systeem moet worden
oudermijnJ.
ALS i)E POLI TIERECHTER, ZOALS NOME;;, DEZE WET KAN GEBRlT!'.(EN VOOR ZIJN
POLITiEKE MISDRijVEN, O;;N KUNNEN WIJ EVENEENS MET JfEHtr:.i· VAN
JURISTEN DEZE WET GE!3RU�KEN OM H,\AR TE ONDE°�MIJi>JF.;. EN KAPOT
TE M/ .. KEN, OM POLITIEKE RECHTSPRAAK IN DE TOE.ï<OMST ONMOGELIJK
TE MAKEN.

Soc,alististische Jeugd
Haarlemmerhouttu:nen 73

tel.247235.
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