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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Nico Schouten (Vreeswijk, 29 december 1945) is een Nederlands politiek 
activist en politicus. Hij kreeg in Nederland landelijke bekendheid toen hij in 
1977 de woordvoerder en het gezicht van de organisatie Stop de Neutronen-
bom werd. 
 Schouten studeerde in de jaren zeventig sociologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Daar was hij actief in de Rode Eenheid Sociologie en in de 
faculteitsvereniging Mundus van de faculteit Sociaal Culturele Wetenschap-
pen waar hij politicologie studeerde. Ook was hij actief in de Studentenraad 
van de Vrije Universiteit, die in de genoemde jaren van een belangenvereni-
ging uitgroeide tot een politieke vakbond voor studenten. Het waren jaren 
dat ook Pim Fortuyn studeerde en afstudeerde aan de Vrije Universiteit en 
daar als lector werd voorgedragen door de studenten. Hierover zijn ook en-
kele documenten te vinden. 
 In die jaren werd Nico Schouten ook lid van de Communistische Partij van 
Nederland (CPN) en was hij een periode districtsbestuurder van deze partij. 
Van 1982 tot in 1989 was hij lid van het partijbestuur. Na de opheffing van 
de CPN sloot hij zich in 1993 aan bij de Socialistische Partij (SP). Schouten 
was van 1997 tot eind 2010 als medewerker sociaal-economische aangele-
genheden verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de SP. Hij was 
van 2003 tot 2007 Statenlid in Noord-Brabant. 
 
Schouten is tevens een verdienstelijk schaker. Hij nam in 1975 deel aan het 
Nederlandse kampioenschap en werd hierop vijfde. In 2014 werd hij Euro-
pees Kampioen 65+ in Porto waar hij drie meesterschakers achter zich liet. 
(Bron: Wikipedia, 26-6-2015) 
 
Een veel groter archief van de Studenten Raad Vrije Universiteit is aanwezig 
bij het Internationaal Archief voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.  
 
 
Over het archief 
Het archief is aangeleverd zonder dat er een duidelijke indeling van de do-
cumenten was. 
 De meeste documenten bleken uit de jaren tussen 1970 en 1978 te zijn, een 
enkel document dateert van voor of na die tijd. De documenten zijn qua in-
houd veelal vergaderstukken en actiepamfletten m.b.t. herstructurering van 
het onderwijs, democratisering en de zogenaamde 1000 gulden strijd. Ook 
materiaal voor buitenlandacties is aanwezig.  
 De documenten zijn geordend naar drie onderdelen van de studentenbewe-
ging waar ze bij hoorden:  
1 . Stukken m.b.t. het Landelijk Overleg Grondraden – organisatie die af-
zonderlijke studenten(vak)bonden met elkaar verbond.  
Stukken m.b.t. de Studentenraad VU – studenden(vak)bond aan de VU.  



Stukken m.b.t. Mundus / SRVU, studentenorganisatie van de Faculteit Soci-
ologie aan de VU.  
 
Daarbinnen zijn de documenten zo veel als mogelijk chronologisch inge-
deeld.  
 
J.G. De Roos, juli 2015 
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1 Stukken betreffende het Landelijk Overleg Grondraden – orga-

nisatie die afzonderlijke studenten(vak)bonden met elkaar ver-
bond, 1971-1977. 

 1 doos 
 
2-5 Stukken betreffende de Studentenraad VU – studen-

den(vak)bond aan de VU , 1969-1978. 
 4 dozen 
  2 1969 
  3 1970-1973 
  4 1974 –1975 
  5 1976-1978 
 
6-8 Stukken betreffende Mundus / SRVU, studentenorganisatie van 

de Faculteit Sociologie aan de VU, 1971-1977. 
 3 dozen 
  6 1971-1972 
  7 1973 
  8 1974-1977 
 
 


