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inzake studentenactiviteiten.
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i-8-1969

)e Waarheid
i-8~1969

In September a«s, hoopt het sich iioemende Koliectief Maagdenhuisf ilrn
te kunnen beginrien ffiet de distributee van een film, die is saraengestel
uit opnaraen, gemaakt ti.jdens de bezetting van het Haagdenhuis. De op~
namen zijn afkocistig van mensen van de Filraakademie en de Cineclub Am"
sterdam. Deze groep wil raet de film niet 0.11 eon informatie geven, raaar
ook stirauleren tot directs politieke actie. Ket is de bedoeling de
filiu te vertonen op scholen, in buurthuizenv fabrieken, cantines en
op universiteiten* "De mensen, die aan de productie hebben gewerkt.'
en anderen die bij de bezetting betrokken war en, sullen met de film
raeegaan ora vragen te beantvvoorden, sen concrete discussie over de situatie van de aanwezigen te stinraleren en oni tot actie aan te zetten",
aldus het persbericht .

Op r i c h t in. g K aag d e n hu i s c o rn i t_e
Op 5 augustus is de oprichting bekend gemaakt van een coraite dat zich.
gaan inzetten. voor .het ongedaan raaken van de strafi'en die zijn
opgelegd aan de bezetters van het Haagdenhuis. Het coraite vvil golden
inzamelen ter bekostiging van de verdediging van de veroordeelden in
lioger beroep en in advertenties uiting geven aan de ernstige verontrustiug over hat justitie-optreden na de besetting. Van bet c omits
raaken deel uit hooglersren en led en van de \vetenschappelijke staf van
de Universiteit van Amsterdam, bedri jfsarbeiders, studenten en kunstenaars, in totaal ^3 personen.
Oprn.lc Ongeveer 'iO van hen zijn lid van de CPN;
2_^ Het correspondentie-adrea beruxst bij de communist
Dit huis is een CPN-pand.
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Tijdens een op 19 augustus j.l. gehouden bijeenkoinst van dit comite
zou besloten zijn, in de procedures voor het Ilof een zaak heleiaaal uit
te werken, raet een overrnaat aan juridische bijstand en raateriaal.
(De eerste zaken, onderraeer die van
, zullen waarsch.ijn.lijk
op '<• septenber a.s. door het Amsterdamse gerechtshof worden behandelcl) .

S J- s e c ret ai-i s '
In een communique delen de PSP, de 8VB, Sociale Academies, Studentenraad VU (SRVU) en SJ mee, dat volgens hen uit de in hoger beroep aan
de secretaris van het SJ-district Amsterdam opgelegde straf blijkt dat
er sprake is van politieke justitie aoals ook gebleken is uit de I-iaagdennuisprocessen.

erichten van
5 en 19-6-1969

Vernomen werd dat op zaterdag 23 augustus a.s. na de sluiting van de
jongerensocieteit "Fantasio" (dat verbouwd sal warden ora daarna meditatiecentrum "De KOSEIOS" te gaan heten), op de Dam in Amsterdam onder
auspicien van de SVB, de SJ en de Maatschappij tot redding van de Maatschappij, een manifestatie zal vjorden georganiseerd. Het sou hie-r een
soort happening betreffen gericht tegen de autoriteiten. Ook zou er een
fictieve brief van burgemeester Samkalden worden voorgelezen. Volgena
een ander bericht zou
hiervan eea provocerende
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Volgens een derde bericht zcu bedoelde
een deser dagen
hebben gezegd dat aandacht besteed moest worden aan de volgens
-item on?Jetii!atige en onrechtmatige arrestatie van grote groepen
Dfe.rohippies op ver*schillende plaatsen in Amsterdam. Kij was van
ra'ening dat er geen enkel verschil bestond tussen deze razzia's
en de iacht ov> de Ooden d^Kt
3m. : 1*
2. De Maatschappij tot redding van de Maatschappi j is opgericht door bezoekers van "Fantasia" « Zij llet van zich
horen inzake het wetfiontwerp over het voorarrest.

Bericht van
begin aug.'69

Di sc UBS !

Tijdens een begin augustus in Nijrnegen gehouden bijeenkomst van
de NSB bleek
. voorzitter van het NSR-bestuur,
%ran inening te zijn dat de SVB in feite niet raeer bestond. Dat gold
ook vo&r de Eaad van Vijftig (=NSH). Als oplossing voor d.e.ont»
stane impasse zag hij het instellen van een "praatdag" (eens per
maand ) , waar actuele onderwerpen zouden moeten worden besproken
en waar aan de grondraadsbesturen en activisten rond deze besturen,
zouden kunnen deelnemen* Volgens
was n.l. gebleken
dat in de meeste universiteitssteden de grondraadsbesturen de
actiekernen vormden.
Op deze bijeenkomst kwaisen ook de studentenpublicaties bier te
lande aan de orde, Sind.s enige \veken verschijnt er vrekelijks een
bundel NSR-stukken, die worden toegezcnden aan NSR-beetuursleden
en medewerkers. Aangezien op die uianier slechts een kleine kring
personen daarvan kennis kan nemen, wil men vanaf September een
tv;eewekeli jks periodiek gaan uitgeven, waarop iedere student zich
periodiek zou dan r.iemvs worden gegevsn
kazi abonnc-reno In
over de uriiversitaire wereld, het onderv.djsfront, de te voeren
acties en nieuws uit het buitenland.
Het zou de bedoeling zijn dat "Student" blijft verschijnen in
zijn huidige vorra, zij het dat ook het NSR-bestuur daarin zijn
mening naar voren kan brengen. Men is van plan wat agressiever
te gaan schrijven en wil dit bereiken door de tot nu toe onafhankelijke redactie om te vormen tot een redactie van NSR-raensen.
Ook de SVB-publicatle "Demokrater" blijft bestaan, Daarnaast zal
evenwel door de SVB in samenwerking met Politeia een soort kaderblad worden uitgegeven, mogelijk onder de naam "Revolte". Het zal
vier- tot zesmaal per jaar gaan verschijnen.

IB In het najaar zal actie worden gevoerd ter propagering van
de dienstweigering.
CVgm. •' Zie ook de activiteiten rond de Vredesweek en de NSRactie tegen de KAVO (bulletin no, ^6 dd. ^f-7-1969).
2. Eind augustus/begin September zal de "aanval" worden geopend
op de Mot a Veringa.
Bericht van
half juni '69

Raad van Vijftig NSH
In verband met het niet meer functioneren van de Raad van Vijftig
is een voorstel van het NSR-bestuur op een recent gehouden bijoenkomst van vertegenwoordigers van grondraadsbesturen aangenomen,
waarin dit bestuur gemachtigd wordt ora met de grondraadsbesturen
te komen tot een regeling van periodiek overleg. De uitslagen daarvan zijn voor het NSR-bestuur bindend. Aan de hand van deze resul~
taten soet een statutenv/ijsiging worden voorbereid, krachtens welke
de Raad van Vijftig plaats moet ruiraen voor dit periodieke overleg.
Een en ander zou in September a.s. zijn beslag kunnen krijgen.
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Bericht van
begin augustus
1969

Bericht van
half juni '69

Persbericht
21-8-1969

S'VB-tup oj^Jcosten van de Sew.i'et-Unie met vacantie in._Riga?
Veruoraen v/erd dat enige topraensen van de SVB op uitnodiging van de
SoB.jet-Unie vacantie houden in Riga. Gnder hen louden zich de trotskij
. bevinden.

De NSR aou van plan, zijn zich in de naa.ste toekomst te gaan bezighoude
met de relatie van de studfcntenopposifcie tot het ond.erv/i jefroni;, Ge =
dacht wordt daarbij aan de vorrning van aetiekernen per regio (als uitvloeisel van de publicatie van "Ha, die Meestei-") , gevolgd door het o*
ganiseren van streekcbngressen inzako het onderwija front in Septemberoktober,, Ook aou een brochure geachreven moeten worden over de oncierwijspolitiek inzake het secundair oiiderwi js«

*) Naar aanleiding van de activiteiten van de Eaad x^an Leraren bij het
VV/0/HAVOj hebben enkele groepen van kritische scholieren kritiek geuit
op de acties van leraren.. Met name de actie van lerarea van het Twicke
college wordt verooi'deeld vanwege de autox'itaire opzet, De leraren vrs
gett alleen OB beter overleg tussen leraren en regering, maar de kritische scholieren willen verder gaan en vragen orn overlegorgaixen waari
leraren, leerlingen en personeel sitting hebben. Zij missen in de lera
renprote?,ten wezenlijke kritiek op de Manitsoetwet en eisen afsckaffing
van het cijfer- en examensysteera.
IVanneer de leraren op 26 augustus in Utrecht raochten besluiten om tot
"staking" over te gaan, sullen de kritische scholieren deze staking
aangrijpen cm i'uadamentele oriderT/ijcivernieuvvingen. t& propsgex-ers.

Bei^icht van
begin augustus
1969

Verwacht v/ordt, dat begin September geetart xal worden met een actie
rond de universiteit vvaarin ook de eerstejaars studeuten sullen worden
betrokkenB
l[tr e c h:t B e __s tjiidenten ^9JidejQ_pe^gen_j?^r^ic2i^i^C6fegen

P»rsbericht
-8-1969

*) Da Utrechtse Studenten Faculteiten organiseren van 21 tot en met 2J5
augustus eigen voorlichtingsdagen, die een tegen?/icht rooeten vorraen
tegen de officiele orienteringsdagen die de universiteit organiaeert.
In het US.P-centrufi] zal gestreefd worden naar een "bewust kritische op«
stelling" van de aankomende student. Het them van deze voorlichting
(experimenteer-universiteit) zal worden uitgewerkt in discussies, tonee
spel en vrije expressie.
Situatie in

Bericht vaa
juli 1969

Volgens nog onbevestigde berichten zou het "Links Front" in Tilburg
eind augustus- begin September oen "stunt" willen uithalen. Daarbij
zou gediicht worden aan een tijdelijke (gedurende een week) bezetting
van de hogeschool»
Gebleken is, dat - althaas in de eei-ste dagen - voor een voor 18 tot 2<
augustus georganiseerd serainar weinig belangstelling bestond.
Onderwerp: "Ontwikkelingen van het socialisme van de laatste 150 jaar",
Op de eerste dag \varen er 25 belangstellenden, welk aantal op de tweeds
dag daalde tot 15o Slechts 3 van hen kwamen niet uit Tilburg.
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20-8-1969

De Waarheid
15-8-1969

"Juatiz-Info"

Zon

_KJ.jm£j5en_ni^t g^fl.aagd

no in en. is dat de zoineruniversiteit in Nijmegen, aldaar georgani—
seerd van 15 juli tot en met 22 augustus (zie ook bulletin nos k1?
dd* 11-7-1969)» tgeen succe-s is geweest. Alleen het seminar over
"Seks en raaatschappij" sou tot redelijke resultaten gelcid. hebfoen..
Een seminar over het politieke karakter van ds rechtspraak (15 tot
22 augustus) zou aelfs de "mist zijn. ingegaan"0

*) De Algeraeno Kotterdarase Studentenvereniging he eft een verklaring
uitgegeven vva.ariii bezwaar worclt gemaakt tegen een rapport, dat kort
geledon is opgesteld door de zgn. ComraiGsie Universiteit Rotterdam »
Daarin wordt gezegd dat dit rapport doelt op een bestendiging
van de bestaande machteverhoudingea binuen de universiteit ea dat
geen arnst v/ordt geraaakt met de democratisering. Aangekondigd
dat een driedaagae bijeenkomst zal woi'den gehouden, waarop door
studenten, het technisch-adrninistratieve personeeij hoogleraren
en curatoren zal vrorden gediscussieerd oxrer de organisatie- en
bestuursvorm van de uniuereiteit,,

In een artikel in "Justia-Info" van de Republikanische Hilfe in
Frankfort, van vve-lke uitgave slechts enkele cxsfflplarcn in een.
Amsterdarase boekhandel verkocht v/erden, vrordt onder de titel
"Amsterdam 620" aandacht besteed aan de recente Maagdenhuisproceasen. Volgens dit artikel kwarn het in Amsterdam pas na de
eerste veroordclingen, o.a, die van
tot spontane acties*
De opstand ging evenwel net zo snel in rook op ale; die tegen het
insetten van de politie bij de ontruiming van het Maagdenhuis*
Datgene v?at as rnaci'tthebbers v.'ensten, gebeui'die: de volledige demoralieatie van de Arasterdarase link.se elernenten. De schrijver stelts
dat deae gang van zaken voor hem en de sijnen de volgende consequenties heefts
1ee de noodsaak van het ontleden van d? processes, tegen buite.nliand.se
revolutionairo bewegingen die zich in dezelfde eituatie bevinden
b.v« in Nederland, Kngeland en Jrankrijk;
2e« het beginner! van discussies met deze groepen over de vraag hoe
deze processen in de politieke, offensieve strategic botrokken
kunnen worden;
3e het doorgeven van de thecretische en practischo conclueieSj
die in het kader van de anti-justitie-campagae in West-Duitsland
tot nu toe ontwikkeld
Het artikel besluit, dat tegenover de uniforme vervolging van de
jtistitie in alle landen (zoals ook weer in Amsterdam gebleken. is)s
op lange termijn een uniforrae strategic van de onderdrukte groepsii
gesteld moet worden. De voorbereiding van een intsrnationaal justit-icongres zou daartoe raogelijkheden bied.en.
slaat op het aantal studenten dat terecht nicest staan;
De Republikanische Hilfe werd in juli 1968 in Frankfurt
o-pgericht door o.a. de SDS-advokaat
(zie bulletin no. ^8 dd. 18-7-1969) en de
vroegere voorzitter van de SDS
Doels het voorbereiden van de verdediging van personen,
die wegens buitonparlementaire oppositionele activiteiten
vervolgd worden.
*) Vrij voor actie

