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Radionieuwsdienst Bezetting ASVA-kantoor opgeheven
20-5-1969, 11.00 uur

Persbericht
19-5-1969

De Waarheid
14-5-1969

Om 10*00 uur hedenmorgen hebben de 25 bezetters het ASVA-kantoor
verlaten* Zij gaven te kennen dat de bezetting van het Maagdenhuis
niet representatief was.
Opm»; Naar het zich laat aanzien werd deze bezetting door tegen-

standers van de SVB uitgevoerd.

Protestbrief ANJV

Het hoofdbestuur van het communistische ANJV heeft in een protest-
brief aan burgemeester Samkalden, de wethouders en de Amsterdamse
raad geprotesteerd tegen het feit dat de politie een cordon heeft
gelegd rond het Maagdenhuis. Het ANJV deelt mee solidair te zijn
met de studenten en eist van de burgemeester dat hij het politie-
cordon opheft en de politie verbiedt de weg naar het Maagdenhuis
te versperren.
Het ANJV heeft de bevolking van Amsterdam gevraagd om voedsel voor
de bezetters en houdt zich ook daadwerkelijk bezig met inzameling
van levensmiddelen en geld om deze te kopen.

Belangstelling van studenten voor Pinkster-manifestatie ANJV?

"Tilburgse studenten" en enkele 'studenten van de Hogeschool voor
theologie en pastoraat in Heerlen" hebben volgens "De Waarheid"
belangstelling voor de a.e. Pinkstermanifestatie van het ANJV.
De Tilburgers hebben verzocht om handtekeningenlijsten voor het
aan de gemeenteraad van Brussum aan te bieden verzoekschrift,
waarin wordt geprotesteerd tegen de vestiging in Brunssum van het
NAVO-hoofdkwartier. De studenten uit Heerlen werven deelnemers
voor de op de tweede Pinksterdag in Brunssum te houden demonstra-
tie*

Radionieuwsdienst
20-5-1969,12.00 uur
12.30 uur

Contact studenten met leiding Amsterdamse universiteit

Een delegatie van Amsterdamse studenten die het Maagdenhuis bezet
houden heeft sinds 10.15 uur een informatief gesprek met vertegen-
woordigers van de Amsterdamse universiteit. Dit zou tot stand zijn
gekomen op verzoek van de studenten en door bemiddeling van de
fractievoorzitter van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, de
heer Bd. van Thijn.
Onder de studenten (in totaal drie) bevindt zich ,
voorzitter -ren de ASVA.
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RadionieuwsdienBt
20-5-1969,
12.30 uur.

Idem

Radio-ui tz ending
"Echo", 20-5-1969
12.M uur

bulletins
"Poorter"

ASVA keurt maatregelen politie af

Het ASVA-bestuur heeft het optreden van politie bij het Haagden-
huis (weghalen luchtbrug) afgekeurd*

Oproep NSR
De Nederlandse Studenten Raad heeft de studenten opgeroepen om
in de andere universiteits- en hogeschoolsteden vergaderingen te
beleggen om te spreken over ondersteuning van de besetters van
het Maagdenhuis.

Situatie Maarcdenhuis

Door één van de medewerkers van dit program werd meegedeeld dat
er nog steeds verbinding is tussen het Maagdenhuis en de aula,
door middel van een geïmproviseerd kabelbaantje, tussen de
hoogste verdiepingen om buiten de "straal" van de waterkanonnen
te blijven» Op de daken zouden de studenten brandslangen hebben
uitgerold om te verhinderen dat de politie daar komt.

"Poorten-bulletins

Sinds de bezetting van het Maagdenhuis, verschijnen daar ex-
tra bulletins van "Poorter". In no. 9 van 18 mei j.l. wordt
de samenstelling van de bezettingsraad vermeld.

"Poorter", bulletin
no. 12, 19-5-1969
14.00 uur.

Verslag besloten vergadering commissie openbare orde Amsterdamse
gemeenteraad

Omtrent deze vergadering (maandagmorgen 19 mei van 9-12 uur),
die voorzover bekend een besloten karakter had, deelde "Poorter"
twee uur na afloop mee: Er is vanochtend een vergadering geweest
van de commissie voor openbare orde.
Hierin werd gesteld dat de omsingeling door de politie niet
effectief is. Door de lange duur van de bezetting vindt men de
toestand zeer ernstig. Er werd van alle kanten op aangedrongen
om tot een gesprek of overreding te komen. Gesteld werd dat
niet kon worden toegestaan dat de studenten vanuit een machts-
positie onderhandelden. Dit zou intimidatie zijn.
Het gebruik van geweld moest volgens de commissie zo lang moge11j l
vermeden worden.Er wordt door de commissie niet gedacht aan een
persoon als bemiddelaar, maar aan een groep, samengesteld uit
ouratorium, senaat en wetenschappelijke staf. Samkalden heeft van
minister Beernink van Binnenlandse 2aken blanco volmacht gekregen
wat betreft het eventueel optreden van de politie.



De Waarheid
19-5-1969

De CPN en de bezettingvan het Maagdenhuis

De organisatie van voedselinzacielingen werd in de Amsterdamse
buurten ter hand genomen door CPN-afdelingen, die de studenten
vele autoladingen vol konden aanbieden. Het Amsterdamse
dietrictsbestuur van de CPN had tot deze practische solidari-
teit opgeroepen en maatregelen daarvoor getroffen.
In de morgen van 19 mei werd door het districtsbestuur een mani-
fest in grote oplage verspreid bij de bedrijven in de hoofdstad.
Daarin werden de arbeiders opgeroepen hun solidariteit met de
studenten tot uiting te brengen. Het bestuur wijst elke
politie-inmenging af, zoals zij ook elk ingrijpen van de justitie
'en politie bij arbeidsconflicten ontoelaatbaar acht.

Een delegatie van vier man heeft op 19 mei 's morgens namens
de 50 bouwvakkers werkzaam op het object Handelscentrum van de
IBB in Sloterdijk een solidariteitsverklaring aan de studenten
in het Maagdenhuis overgebracht. Zij overhandigden bovendien
een bedrag van vijftig gulden dat de bouwvakkers bijeenbrachten*

Bericht van
20-5-1969

Faculteit wis- en natuurkunde tegen bezetting Maagdenhuis

In een heden gehouden vergadering van de faculteit wis- en
natuurkunde die werd bijgewoond door 500 personen, werd een
motie aangenomen waarin o.a. enerzijds de bezetting van het
Maagdenhuis werd afgekeurd en anderzijds terugtrekking van het
politie-cordon werd geëist. Vóór stemden ca. ̂ 00 personen,
tegen 100.


