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Bezettinfrsraad

Houding CPN, ANJV en bouwvakkers

In de morgcn ran 19 rr,ei v/erd door her CPN-districtsbestuur Amster-
dam in grote oplage een manifest verspreid bi.j de bedrijven ir;
de hoofdstad, waarin de arbeiders \verden op.^eroep&n him solida-
riteit met de studonton tot uitin;.^ te brengen. Het bestuur v;ijst
elke politie-innenging af, seals sij ook elk ingrijpen van de
justitie en politic bij arbeidsconflicten ontoelaatbaar aclit.
Sen delegatie van .vic-r nan heeft op 19 mei naaiens de 50 bouv.'vsk~
kers werkzaam op een object, in. 31oterdijk, een solidariteits-
verklarinf; aan de studenten in net M3.agdenhuis overhandigd. Bo-
vendien gaven zij f, ^>Q,-. T'.ves bouv/vakkers vervingen de lucht-
brug door een hou.ten brug rnet f.vee leuningen. Anderen versterk-
ten de venstern net hout. , comrnunist en vcorsitter
van de cor.inunistische AlR;eKene Bond van ,/erkers in het Bouv.'.be-
drijf (AB.7B), noaigde een deiegatie studenten uit oni him ideeen
op de bouv/Y/erk&n te komen uiteenzetten.
Op 19 siei were vanuit het Haagdenhuis met het hoofdkantoor van
de CPN, Felix Meriiis, gebeld orr: adressen van adverteerders ir.
"De './aarheid", opdat men daar goedkoop aan lovensniiddelen zou
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Dezerubncerjnc!;s kunnen komen, De parti i wilde die actressen met verstrekken,
beeindigd na 3 o jr. 7 , , .. . . ^ ,, . 'a 1- L raaar verleende wel bennadeling voor het goedkoop kunnen ver~

krijgen van levensmiddelen. in de middag van die dag kwarn
via de luchtbrug in het Kaagdenhuis,

Tijdens een hoofdbestuursvergadering van het communistische ANJV
op 18 raei, waar ook de situatie in Amsterdam v/erd besproken,
v/erd besloten dat het verbond zich solidair verklaarde met de
studenten. Ook zou daadwerkelijk hulp verleend warden in het
vlak van de bevoorradiiig. Dit laatste zou via noeten lopen.

Het hoofdbestuur van 'het ANJV heeft in een brief aan burgemees™
ter Samkalden, de wethouciers en de Amsterdamse raad geprotes-
teerd tegen het feit dat de politie een cordon legde rond. net
Maagdenhuis. list ANJV heeft de bevolking van Amsterdam gevraagd.
orn voedsel voor de bezetters en heeft zich ook daadv/erkeli jk
bezig gehouden met net inz-anielen van levensraiddelcn en geld cm
levensmiddelen te kopen.

Ilouding PSP

van de PSP, decide op l8 mei
inee dat indieu ae politie in Amsterdam zou trachten het Haagdsn-
buis te ontruimen, de- studenten van plan war en lildelijk verzet
to plegen,, Hcchten de bezetters daarna toch uit het gebouv; ver-
wilclerd s-, oru«.-n, dan nou wen van plan sijn naar het ho-'f dbureau
van politie op te treickon om dat- en andere belangrijke pun ten
te belegoren. Orn die r&den z,oiiae.i zich cok prordnente figuren
buiten het Maagdenhuis bevinden, om aan een dergelijke actie
eventueel leiding te kunnen geven.

In een verklaring van het PSP-partijbestuur (vena, van 19 mei)
\vord.en de eisen van de Atnsterdap,se studenten tot volledige cie-
tnocratisering van de U.v.A., onaerschreven. Gebruik van geweld,
aldus de verklaring, moet volstrekt vermeden worden, onidat dit
de oplossing van bestaande moeili jkheden alleen maar in de weg

staan.

Een PSP-parti jbestuurcvergaclering, die op 21 ir.ei 's avonds in
Amersfoort zou v/orden gehouden, is in verband net de interpel-
latie in de Tv/eede Kamer op dat t i jdst ip afgelast.

Houding SJ

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei bevond zich in het Maagdenhuis
ook een aantal SJ'ers, die trachtten munt te slaan uit de be-
zetting. Zij rnaakten zich o.a. verdiensteli jk door de stencil-
apparatuur te bedienen.
Zondag 18 mei hebben bestuursleden van deze organisatie aan een
journalist van "De Tijd" een interview afgegeven over de achter-
gronden van de bezetting, "omdat ook de arbeiders jeugd erbij be-
trokken raakt".
Een verklaring van solidariteit en hulu van de SJ op 17 mei in
het bezette gebouw voorgelczen door . , actie-secretaris
van het SJ-district Amsterdam, werd door , aetie-
leider, beantwoord met: "Dit is de eerste keer dat een dergelijke
actie steun ondervindt van de werkende jeugd."
(Zie ook hierboven bij "houding CPN".)
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De SJ is begonnen met het verspreiden van een oproep aan
lieren, die zaterdag 17 mei j-l» in het Maagdenhuis is opgestold
door het zich noemende Comite van Solidaire Werkende Jeugd en
Scholieren (in feite een SJ-aangelegenheid). In de oproep wordt
gevraagd solidair te zijn en vvordt herinnerd aan de situatie in
Frankrijk in de zorner van 1968 toen "solidariteit tussen jonge
arbeidersj studenten en scholieren de enige mogelijkheid was orn
de actie te ontketeiien".
SJ'ers uit Delft zijn zaterdag 1? naei naar Amsterdam geweest ora
aan toeschouwers bij het Maagdenhuis pamfletten uit te delen.

Houding studentencrganisaties

A_SVAf. Het ASVA-bestuur heeft op 20 mei het optreden van de politic
bij het Maagdenhuis (weghalen luchtbrug) afgekeurd<>

, eecretaris van het ASVA-bestuur, die nict heeft
deelgenomen aan de bezetting, ze± op 21 mei tij.dens d<?. ontruimlng
van het Haagdenhuis in een interview, dat hij hoopte dat de stu-
denten nu genoeg rnacht hadden ontv/ikkeld om de autoriteiten dui-
delijk te maken dat de tî 'd van zoethouder-ijen voorbij was en er
werkelijk onderhandeld rnoest wordeii.
N8.R: Op 18 rnei decide de NSR raee van raening te zijn, dat de bezet-
ting van het Maagdenhuis een noodzakelijk en juist middel was cm
de eisen van de studenten kracht bij te zetten* De raad eiste
dat de politie-omsingeling onmiddellijk moest worden beeindigd.
Het conflict kon volgens de raad alleen ^vorden opgelost door de
eisen van de studenten in te willigen.
Op 19 niei stelde de HBR zich achter het besluit van de bezettero
de brief van het universiteitsbestuur af te wijzeni, Op 20 mei
riep de raad de ettidenten op, in de andere universiteits- en
b.ogo.so"no>olsted.en vergaderingen te beleggen ora te sprekeri ovei'
ondersleaning van de bf;zetters van het Haagdenhuice
Op 22 rnei verklaarde de NSK eriistig te zijn tsleur-gestc-ld over lie*
debat in de Tweede Kamar. De raad. sprak tegen dat het bij de be-
zetting orn een kleine rainderheid ging. Als rekening wordt gehoiider
aldus cie raad, met de steeds \visselende samenstelling van de
groep in het Maagdenhuis, hebben ondanks de afgrendeling, ruins
1000 mensen aan de bezetting deelgenomen. De raad vend het voortt
onbegrijpelijk dat de aanwezigheid van niet-studenten wordt ge-
bruikt als een argument om de besetting te vercordelen.

De besetting bestond feitelijk uit een vaste kern* De per-
sonen die in en uitgingen, v/aren bezoekers.

Reacties andere faculteiten UvA

Op 19 rnei hebberi studenten in ds andragogie hum instituut bezetf
Zij zouden d.aarrnee doorgaan totdat de directeur van het instituut,
prof. Ten Have een principiele uitspraak over het raedebeslissings-
recht zou hebben gedaan*

In eeri op 20 mei gshouden vergadering van de wis- en natuurkunde
faculteit, waaraan werd deelgenomen door 500 personen, werd een
niotie aangenomen waarin o.a, enersijds de bezetting van het Maag-
denhuis werd afgeksurd en anderzijds terugtrelsicing van. het politic
cordon werd geeist. Voor etemden ca 400 personen, tegen 100.

Reacties wetenschappeli.ike staf

De vereniging van de wetenschappelijke staf deelde op 18 mei rnee,
de.t zij de bezetting geen doelniatig rniddel achtte om de eisen van
de studenten5 v/aar de staf mee oympathiseert, kracht bij te setter
Zij vroeg terugtrekking van het politie-corcion* Bovendien moest
voorkomen worden dat de politic binnen de univerisiteit zou optrecU
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De Studentenraad van de VU, de Raad van Praesides van deae uai-
versiteit en de af deling van de SVB, verklaarden zich op 20 mei
solidair met de besetting van het Kaagdenhuis.

voorzitter van het Links Front in Tilburg, zei in.
een interview dat de Arasterdamse studenten zouden raoeten "uoor-
gaan, maar vooral Sarakalden en Belinfante dwingen heel concrete
uitspraken te doeriife

In een interview met secretaris pers en publiciteit
van de grondraad van de Universiteit van Groningen (Gronstra),
deelde. aeze mee dat de read aich solidair verklaarde met de eisen
van de studenten in A 'dam en eventueel politie-ingrijpen als een
ongeoorloofde intiraidatie sou beschou^en. In dat laatste geval
moest actief verzet warden "aangetekend"* Over de vorei daarvan
had volgens heia ds Gronstra nog geen duidelijke uit^praak getsaans
maar de twee Kogelijkheden/iie volgens -hem voor de hand l&geas
waren solidariteitsacties, beaettingeri of dergelijke in Gr"oc.j;nt;en
of vervoer van studenten naar Amsterdam, om daar mee te werkea*
Ook een besetting van de Groningse universiteit werd door Akkermaa
niet uitgeoloten geacht,

Tegenac tie __v;an^_anderg_ .̂ ĝyĵ ĝ_studen_tgn

Op 19 r/iei hebben een 25-tal studenten, die het niet eons sijn
met het bsleid van het ASVA-be6tuurt het kantoor van doze orgaai-
satie beset a Zij stoncien v^el achter de eicen tot hervormingj maar
vonden de toegepaste msthodea absurd. Zij eisteii voorta het aftre«
den van het beetuur,, medebeslissingsx-echt xroor alle leden en open-
baarmaking van alle etuklten en vergaderingen. De bezetting ward
in de oohtend van de 20s 1 8 opgeheye!i»
OPJJUJ_ Het ging hicr om een actie van tegeristandere van de SVBC

-Volgens een bericht van 19 raei souden de studenten van plan »i.jn
de door hen in het Maagdenhuis "gevonden!S docuraenten te publi-
ceren in een "zwartboek" dat over enige weken zou verschijnen«.

8 directeur van de Universitei.tsbibl.io~
theek in Amsterdam, zou geheel achter de acties van de studenten
hebben gestaan* Zo JT.OU hij hen de sleutels van diverse kaisers in
de UB gegeven hebbens zodat de studenten vriieli.ik bi.1 diverses
waaronder gfeheirae, stukken konden koraen. ' sou voort-
durencl in de onmiddellijke Jiabijheid van de studenten aijn ge-
weest en ook de nacht van de l8de op de 19̂ e bij hen in de UB
hebben doargebraeht,, De studenten konden alle kamers van dit ge-
bouw betreden.

-Gedurende de begetting werden. in het Maagdenhuis extra bulletins
van het blad "Poorter" vervaardigd en uitgegeven«
Opm.; Bit sines april uitgekoiaen studentenblad dat speciaal ge~

richt is op de faculteiteK, lijkt een poging te z±jn
"Propria Cures" te vervangon, al wil men de gcegemeente doen
geloven dat dit niet het geval is* De belangrijkste redac-
teur . • maakt ook deel uit van het SV3-
bestuur aan de UvA.

-In de middag van 19 mei bleek "Poorter" op de hoogte te zijn van
het besprokene op een die contend gehouden vergadering van de
comn;issie bijstand openbars oi-de van de A'daisse gem.raad. De
vergaderingen van Q.QZQ coramissie hebben een besloten karaktert
-Over de situatie in ea rond het Maagdonhuis deeldo :
oo 19 inei raee dat hi.i het als een "voorhoede-eevecht jtoor. aentesa-
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Berichtcn van
16, 20 en HI me:

Bericht van
19-5-1969

A n d e r e n berichten

Ac tie v a n kv; e a k s c h o o 13. e e r 11 n_ggn

Aan de Gemeente l i jke K \veekschool aan de Nieuvve Prinsengracht
in Amsterdam is een actie-comite gevorrad dat van plan zou si.jr.
de .school ii;! bose t t sn (als da tum v/erd 22 :riei {renoe-md); hisrtoe
v:erd besloten op eon op 15 n:ei Kenouden v&r;?acierin^. Dt- 1*:! d i n f c
vo.n net corr.ito berust o » a . b in Cp cie twshouden
vergadering bleelc dat ', tegen de actie v;as*
O£ITU_:_ is lid van het or^anisatoricch bureau

van de SJ. was in het verleden l id van deze orga-
nisatie. .

Op 19 mei werd in het SJ-gebouw aan de
een bijeenkornst gehouden van kweekschool-leerlingen (ca 20
aanv/ezigen). De leiding berustte bij

. Er \verd gesproken over de bezetting van de kv/eeicschool.
De raeerderheid bleek er op dat moment niet v66r te zijn.
Opm.: Ook i • is een vooraanstaand lid van de SJ in Amster-

dam. Volgens een mededeling van sou in de
middag van 21 raei in de Brakke Grond in Amsterdam een
bijeenkomst v/orden gehouder van dit soort leerlingen en
van zoveel mogelijk onderwijzers met het doel een soli-
dariteitsactie n;et studenter. te bespreken.

is onderwijzer en GPK-lid.

Situatie in Tilburg, I'ijraepen en aan de VU

Studenten in Tilburg verv.-achten dat curatoren bij het komsnde
overleg onvoldoende concessies zullen doen. In dat geval kan
verwacht \vordcn dat zij opnieuw tot bezetting zullen overgaaru
Tijdens een op 19 rcei in Nijmegen gehouden openbare senaats-
vergadering kwam een door ingediend voorstel
aan de orde volgens hetv;elk een techniscne cornmissie zal worden
ingesteld, die voor 1 juni 19̂ 9 een openbare universiteitsver-
gadering moet beleggen; dit voorstel werd met overgrote meer-
derheid van stemrnen aangenomen.
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De Waarheid

BericJiten van
20 en 21 mei
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C-ebleken is dat radicals figuren onder de Nijraeegse studenten in
deze vergadering verspreid zijn gaan zitten met het doel de zaal
te mariipuleren. Ca 20 raedestanders van hen hielden diezelfde
avond gedurende enkele uren het bureau van de universiteit beset
Zij wildsn daarraee protester-en tegen een tijdens de vergadering
aangenomen resolutie, ingediend door de senaat.
Aan d.c VlĴ in _Amsterdarn is een groep gevorrad van JO a kO SVB'ers
die menen, dat de VU nog niet rijp is voor een beaetting, rnaar
v/el willen trachten het onbehagen onder de studenten te vergrote:
Zij willen vanaf medio juni speldeprik-acties houden.

jj e 1 ang s tell i np;_ VE. n̂  s tjad_e n t e n voor _P ink s t e r - ma ni f e 61 aj

"Tilburgse studenten" en enkele "studenten van de Hogeschool voo:
theologie en pastoraat in Meerlen" hebben volgens HDe V/aai'heid"
belangstelling voor de a*s. Pinksterrnanifestatie van het Al-JJV.
De Tiltmrgers hebben verzoclit oni handtekeningenlijsten voor het.
aan de gerneenteraad van Brunssurn aan te bieden vei'zoekschrif 15

v;aarin v/ordt geprotesteerd tegen de vestiging in Brunssum van
het KAVO-hoof dkvvartier, De studenten uit Heerlen v/erven deelneneJ
voor de op de Tweede Pinkstordag in Brunssum te houden denonstra-
tie.

:."}

iJe leerlingen van de laagste klassen (IIAVO-school) van de
Pedagogiache Acadernie in .cjchijndel zijn in de ochtend van 21 inei
niet naar hun lokalen gegaan, maar in de aula gaan zitten.
Zi,"i hadden bezwaar tegen niaatregelen van het bestuur. i-Jr was
op 21 mei een ii]dicatie dat leden van de ";ode Jeugd uit Eindhover
naar Schijndel zouderi gaan oni zich onder de leerlingen te niorigen
en hen tot nieuv/e actios op te v;skke.ru

Bericht van
21 mei

Ora£o_e_p _

Oratrent deze ornroep (zie bulletin nr.38 d.d. 9»5' 19̂ 9 ,pag.2) v»erc
uit een PSP-radiouitzending op 20 mei j.l« bckend, cUit zij een
telefoonnummer en een postbusnummer in Nijmegen heeft. Het tele-
foonnummer is he.tzelfde als dat van het aanmeldingsadres van de
SJ-af deling Nijmegen, n.l. . -pedagogisch medevverker aar
de universiteit aldaar. De belangrijkste man van de Cmroep 2000
is

"Orakel" '̂
Volgens een mededeling van dit Delfts studentenblad. is in de
Delftse Studenten Raad (DSS) een voorstel aangenoinen, de ccntribu
tiebetaling aan de K3R op te schorl en.
De overv/egingen v/aren dat de NSR niet mesr representatief was voo
de Nederlandse studenten, dat de in de openingsrede van de IJSR-
voorzitter als beleid uitgestippelde r;ethoclieken als "guerilla"- en
"revolutie!l-tactiek onaanvaardbaar v;aren, dat de NSS vertrouwelij
ke mededelingen van de regering had gepubliceerd, dat de Fl*2,50
per student, die in het koraende studiejaar aan de KSR zou .moeten
worden betaald, niet in verhouding stond tot het nut van de NSH
voor deae studenten.
J-'e SVB-fractie verliet tijdens de stemming de vergadering. Het be
langrijkste van deze k\vestie voor de DSR is, aldus de mededeiing,
dat de structuur van de NSH weer in orde kor.it. Daarover zouden
onderhandelingen v/orden gevoerd.

:) Vrij voor actie


