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13-3-1969

Bezetting aula Katholieke Hogeschool in Tilburg

Inzake de bezetting van de aula van deze hogeschool van dinsdag-
middag half drie (11 maart) tot woensdagmiddag één uur (12 maart):
Het Algemeen Dagblad meldde o.a. dat daarbij ook een buitenstaan-
der aanwezig was, een metaalbewerker uit Rotterdam, die de acties
van de studenten wilde ondersteunen»
De Volkskrant deelde o.m. mee dat de bezetting eindigde met een
college over het Duitse studentenprotest door een student uit Bonn.

Als reden van de bezetting, werd door studenten opgegeven dat zij
aan hun eisen voor democratisering van de hogeschool een medezeg-
genschap van de studenten, kracht wilden bijzetten.

SpeakinR-tour van door Nederland.

Bericht van
-̂3-1969

Persbericht
10-3-1969

, student aan de Harvard University, tijdelijk stu-
derend in de Duitse Bondsrepubliek, lid van de Boston Draft
Resistance Group, maakt op het ogenblik een rondreis door Neder-
land om begrip en steun te krijgen voor de verzetsbewegingen in
Amerika. Hij sprak op 2*t februari j.l. op een bijeenkomst op de
Technische Hogeschool Twente.
Hij hield daar een betoog over de gevoerde en in de toekomst nog
te voeren acties van studenten in de USA uit protest tegen ver-
schillende regeringsmaatregelen, onder meer inzake de oorlog in
Vietnam en de rassendiscriminatie*

sprak ook op een op 10 maart j.l. in Utrecht gehouden bij-
eenkomst van de Stichting Universitair Fonds Academische Solidari-
teit (UFAS)t die vorig jaar in Amsterdam werd opgericht. (Op ini-
tiatief van professoren en stafleden.)
De Stichting geeft niet alleen steun aan Amerikanen, die door hun
verzet tegen de oorlog in Vietnam in moeilijkheden zijn gekomen,
maar wil zich ook actief bezighouden met elk politiek studenten-
verzet tegen ondemocratische en kolonialistische structuren* Een
Amerikaanse student, die in studie-moeilijkheden was gekomen door
zijn activiteiten in de Amerikaanse Hesist-beweging, studeert
thans op kosten van de UFAS in Nederland* De bijeenkomst in
Utrecht was bedoeld om ook onder de studenten in die stad een
aanhang te krijgen voor de doelstellingen van de UFAS.
Voorts werd bekend dat in deze universiteitsstad een universitaire
werkgroep "Verzet" zal worden opgericht die zich ten doel stelt
voorlichting te geven over dienstweigering en oorlogvoering. Deze
werkgroep zal in het komende studiejaar proberen aan deze doel-
stellingen grotere bekendheid te geven.
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Nijmeegs
Univ.blad
7-3-1969

"Propria
Gures"
1-3-1969 (UvA)

Valvas11
-2-1969

Op 12 maart j.l. zou _ in Nijmegen spreKen. Volgens dTE blad waB
hij lid van de "Resisf'-beweging, kreeg hierdoor geen uitstel meer
voor dienst, wilde niet op religieuze gronden weigeren en week uit
met vrouw en kind. (Betrokkene was, aldus ditzelfde blad, naar Neder-
land gehaald door de UFAS.) Behalve zou ook een lid van de
UFAS, de heer , spreken. Hij zou een uiteenzetting geven over
de verdere doelstellingen en plannen van de UFAS, met name over een
in Nijmegen op te richten afdeling en een steunactie onder de Nij-
meegse staf. Ook zou er waarschijnlijk een spreker van de Witte BVD
(Bond voor Dienstweigeraars) aanwezig zijn, wat "ons, in deze gespan-
nen tijd voor orce Rijksgenoten Over Zee, voor de actualiteit van de
zaak illustrerend leek", aldus , secretaresse onderwijs 13
van het bestuur van de Unie van Studenten Nijmegen (USN).

zou op 10 maart j.l. in de Oudemanhuispoort in Amsterdam spre-
ken* Naar verluidt werd de bijeenkomst uitgesteld tot l*t maart*
De discussies zouden onder leiding staan van de bekende Amsterdamse
student ..
Volgens dit persbericht hopen de UFAS en de Werkgroep Verzet door
deze avonden hun activiteiten te kunnen uitbreiden: politieke dienst*
weigeraars uit Portugal; acties in Nederland.
Naar analogie van de "resistance"-beweging in Amerika is enige tijd
geleden aan de theologische faculteit van de UvA een werkgroep Verzel
opgericht* Ook aan de VU is men bezig een dergelijke werkgroep op te
richten* Aan de UvA hebben vele leden van de staf (200) zich garant
gesteld voor een bepaald bedrag voor de UFAS. Een dergelijk verzoek
zal nu ook aan de stafleden van de VU gedaan worden. Op 5 maart j*l*
zou _ aan de VU komen spreken.

2.

Radio Praag
(internat.)
20-2-1969

Volgens het bericht in "Ad Valvas" werd de UFAS opgericht
omdat het reeds langer bestaande Universitair Asyl Fonds
(UFA) zich niet met politieke zaken wil bezighouden;
"een mogelijkheid tot samenwerking is misschien nog niet
helemaal uitgesloten".

Gezamenlijke West- en Oosteuropese anti-NAVO-caiapagne

Volgens mededelingen van , president van de communis-
tische Internationale Unie van Studenten (IUS), zou de van 21 tot
28 februari j.l* in Bulgarije te houden vergadering van het Execu-
tief Comité van deze organisatie, o.m. discussiëren over kwesties
de Europese veiligheid betreffend. Voorts deelde hij mee dat in
samenwerking met verscheidene Westeuropese organisaties w.o. die,
welke nog geen lid zijn van de IUSV een actieplan zou worden uitge-
werkt gericht tegen het voortbestaan van de NAVO.
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"Konkret" Nieuwe tactiek van de buitenparlementaire oflpctei-t£é' ̂tn

0-2-1909 Volgens een artikel in dit 1^-daagse '.ïestduitse blad, heeft de buitenparle-
mentaire oppositie (APO) in «.'est-Duitnland met succes een nieuwe tactiek
toegepast, die de autoriteiten onzeker zou maken. Deze tactiek bestond
daarin dat men in aansluiting op een grote demonstratie, eind januari 1969
in Prankfurt (gericht tegen Kiesinger), waartegen meer dan 1000 man politie
was ingezet bliksemacties uitvoerde tegen enige "objecten van het nationale
en internationale kapitalisme", zoals het Amerikaanse consulaat, het Spaan-
se consulaat-generaal, de Duitse Bank, de Spaanse Bank, de beurs en het
hoofdbureau van politie. Dergelijke "stadcommando's" zouden hun doelmatig-
heid hebben bewezen in Spanje, waar men met Molotow-cocktails en stenen.
aanvallen deed op banken en regeringsgebouwen.
Volgens het artikel zou aan de acties in Frankfurt ook zijn deelgenomen
door Spaanse gastarbeiders. Dat zou 31 januari d.a.v. ook in Keulen en la-
ter eveneens in Hamburg gebeurd zijn» In Keulen trokken na een discussie
over preventieve hechtenis ̂ 00-500 Duitse, Spaanse en Griekse studenten en
gastarbeiders op naar de binnenstad en gooiden ruiten in bij het Amerika-

__ huis en het Griekse en Spaanse consulaat.
^ Deze nieuwe actie-vorm van de "stadsguerilla's11, wordt in het artikel niet

"~ alleen succesvol geacht, maar zij wordt ook een voorbeeld genoemd van een
hogere trap van politisering van de buitenparlementaire oppositie»

Het blad "Konkret" is een blad waarvan SDS-leiders zeggen dat het
betrouwbaar is.
Het wordt in Nederland veel gelezen door radicale studenten.
Hét blad is hier te koop.

Ook in de ideeën van 3udi Dutschke, namen "stadsguerilla's" een
belangrijke plaats in.
Volgens hem - in een interview in het weekblad "Vrij Nederland"
van 9 december 196? - dient de revolutionaire actie in de hoog-
geïndustrialiseerde, geürbaniseerde maatschappij de vorm aan te
nemen van de "stadsguerilla's", vergelijkbaar met de guerilla van
de Zuidamerikaanse bevrijdingsbewegingen. Dutschke r;af daarop de
volgende toelichting; "Met onze stadsguerilla bedoelen wij een
voortdurende strijd - guerilla dus - tegen de gorilla's, die nu
nog aan de macht zijn. Deze strijd is meestal illegaal, in zoverre
buitenparlementair en tot op zekere hoogte gewelddadig optreden
nu eenmaal illegaal genoemd wordt. We zijn gewelddadig, omdat een
passief optreden tegen het geweld van de autoriteiten het einde
betekent van elke vorm van oppositie* Dit behoeft niet te bete-
kenen, dat we direct met geweren en napalm de straat opgaan, maar
het betekent wel, dat we de overheid en haar politie en andere
machtsmiddelen, attaqueren waar dat mogelijk is."
Zoals bekend is de SVB in Nederland bezig te komen tot een buiten-
parlementaire oppositie.



"Nieuwe Linie"
8-3-1969

VPRO-radio
10-3-1969

Komt er een tweede provo-stroom?
In een interview van ; MédewèrTce'r "aan dit v/eekblad»
met ex-provo Luud Schinsnelpennink, verklaarde deze over de ophef-
fing van provo enige jaren geleden en wat daarna volgde: "Hu, na
een aantal jaren rust, is het duidelijk dat er niets veranderd is,
men (=gezag) reageert v/at slimmer. Ik geloof dat er onherroepelijk
een tweede stroom op gaat volgen die intensiever, breder en meer
mensen omvattend zal zijn. Nee, nee, we zijn er nog niet rijp voor,
maar we zijn zeker over de helft heen. Ket dieptepunt van het in-
actieve hebben we geloof ik al gehad, er is een toenemende betrok-
kenheid bij het gebeuren".
Opm.; De interviewer is goed ingeschoten bij de

ex-provo'B, Hij had in 1966 contact met hen en schreef toen
ook een artikel voor een van de "Provo"-afleveringen. In
1967 was hij hoofdredacteur van het blad "Zo V2at", van de
Pacifistisch-Socialistische Jongeren Werkgroepen (PSJW).

Plan voor politieke actie

In een radio-uitzending van de VPSO met- informatie over het ont-
wikkelingswerk, ontvouwde een plan tot politieke ac-
tie dat volgens hem bedoeld is on de huidige malaise in de jeugd-
politiek te verhelpen. Tegelijk zou daarmee de bevrijdingsbeweging
in de Derde Wereld geholpen worden. Het plan behelst de vorming
van kleine groepen (als voorbeelden werden o.a. gegeven: studie-
en klasgenoten), die zich bezighouden met twee soorten werk.
Enerzijds zouden er groepen kunnen worden opgericht die contact
zoeken met de strijdende guerilla's in Azië, Latijns-Amerika en
"vooral in het bereikbare" Afrika. Deze transport- en communicatie-
groepen zetten verbindings- en vervoerslijnen op, met één bevrij-
dingsbeweging. De groepen verzamelen informatie over wat de gue-
rilla ginds nodig heeft en wat hier geleverd kan worden daarheen
te vervoeren is. Naast deze transport- en communieatiegroepen
zouden er ook werkgroepen moeten komen, die eigenhandig maken wat
de guerilla nodig heeft: Electronische artikelen als transistor-
radio's, kleine zenders, walkie-talkies, medicijnen, door medisch-
farmaceutische studenten zelf te maken uit halfproducten.
"De ervaring leert", aldus , "dat de guerilla vooral ge-
interesseerd is in propaganda- en instructiemateriaal. Een werk-
groep kan zich toeleggen op het drukken van piratenuitgaven, van
ideologische werken of van heel gewone schoolboeken. Sommige groe-
pen kunnen zich bezighouden met de vervalsing van documenten of de
verzameling van militaire informatie voor gebruik door welgezinde
parlementariërs hier, in hun pressie op de regering",

besloot de uitzending met het volgende:
"Veel van de inspanningen zullen teniet gaan. Dat is het lot van
zoveel verzetswerk. De steun aan de guerilla's zal altijd van be-
perkte betekenis blijven. Kaar als alleen al een tastbaar blijk va
solidariteit met de bevrijdingsbewegingen daaruit resulteert, zal
dat genoeg zijn. Meer is mogelijk. En uit die gerichtheid op prac-
tische arbeid door de gemeenschappelijke inspanning in kleine groe
pen, kan de basis ontstaan voor een radicale beweging hier, die
zich ooit richten zal op binnenlandse actie".



Persberichten Ultimatum Groningse studenten
l't—3—19Ê9 De studenten van de subfaculteit Nederlands van de Groningse

Rijksuniversiteit zijn van plan eventueel tot een college-
staking over te gaan. Zij willen dat de hoogleraar van het
Nederlands Instituut prof. dr. hun eisen ten aan-
zien van beslissingsbevoegdheden inwilligt. De wetenschappe-
lijke staf van het instituut heeft zich achter de studenten
gesteld. Dinsdagavond zullen de studenten op een openbare ver-
gadering een beslissing nemen. De studenten wilden a.s. dins-
dagmiddag op college met prof. discussiëren. Deze wenste
daaraan niet tegemoet te komen. Daarom zijn de studenten van plan
de colleges te verstoren, om de zaak te forceren. Inmiddels zou-

- den zij het contact met prof. verbroken hebben. Dit im-
pliceert volgens hen de eis dat deze heengaat.


