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Radio-uitzend. Stellen studenten Maagdenhuis open?

' In een gesprek met , oud-ASVA-voorzitter, om J uur
's nachts (20 op 21 mei) via een open raam, deelde deze mee
dat de bezetting had belsoten om hedenochtend 9 uur de deuren
te openen en de barricades weg te halen. Het zou niet de be-
doeling zijn dat de studenten er vrijwillig uitkomen* Wel
zullen zij als de politie binnen komt, zich niet verzetten,
maar zich mee laten voeren.

Bericht van

Bericht van Belangrijkste leiders
20-5-1969 •', en blijken de belangrijkste leiders

te zijn, al is ook de invloed van L,
, Ton Regtien, , en zo vele

anderen niet gering*
Opm.: Zie voor samenstelling bezettingsraad, bulletin no* 15

dd« 20 mei, 16.00 uur.
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Activiteiten SJ

Op 19 mei was 's avonds Quus Markmann, landelijk voorzitter van
de SJ, in het SJ-gcbouw aan de Haarlemmer Houttuinen bezig met
advocaten te bellen om de op 30 april en 1 mei gearresteerden
vrij te krijgen. Op hetzelfde tijdstip vond daar een bijeen,
kornet plaats van kweekschoolleerlingen (ca 20 aanwezigen). De
leiding berustte bij _ en .Er werd
gesproken over de bezetting van de kweekschool. De meerderheid
bleek er op dat moment niet voor te zijn.
Opm.; Dit is blijkbaar dezelfde zaak als vermeld in het bulletin

no. 12 dd. 19 mei, 11.00 uur. Ook is een vooraan-
staand lid van de SJ in Amsterdam.

De SJ is begonnen met het verspreiden van een oproep aan scho-
lieren, die zaterdag 1? mei j.l. in het Haagdenhuis is opgesteld
door het zich noemende Comité van Solidaire Werkende Jeugd en
Scholieren, maar wat in feite een SJ-aangelegenheid blijkt te
zijn. In de oproep wordt gevraagd solidair te zijn en wordt her-
innerd aan de situatie in Frankrijk in de zomer van 1968 toen
"solidariteit tussen jonge arbeiders, studenten en scholieren de
enige mogelijkheid was om de actie te ontketenen"*

Ontwikkeling actie studenten VU

Aan de VU in Amsterdam is een groep gevormd van 30 a 40 SVB'ers.
Zij zijn reeds bij elkaar geweest op het adres van de Sociale
faculteit, aan de Koningslaan 22. De bedoeling is een soort
onbehagen bij de andere studenten te wekken. De VU is thans nog
niet rijp voor bezetting, menen zij. Het is de bedoeling dat de
groep op 16 juni a.a. start met zgn. speldeprikken* Dat wil men
o.a. doen door in kleine groepjes de rector-magnificue te dwingen
tot discussie door op zijn kamer te blijven zitten, voorts door
het ontvreemden van stukken, het verspreiden van pamfletten enz.

De CPH en de bezetting

De CPN zou willen proberen tot solidariteitsstakingen te komen
bij Werkspoor, Hollandia en de KNSM. Het ANJV is in de afgelopen
dagen actief bezig geweest met het binnenbrengen van voedsel
in het Maagdenhuis. Op 19 mei
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Die zelfde middag kwam Marcua Bakker via de
luchtbrug naar het Maagdenhuis.

Situatie in Schijndel

De leerlingen van de laagste klassen (HAVO-school) van de Sociaal
Pedagogische Academie in Schijndel, zijn hedenochtend niet naar
hun lokalen gegaan, maar in de aula gaan zitten. Zij hadden be-
zwaar tegen maatregelen van het bestuur en trokken zich op aan
een leraar, die daartegen eveneens bezwaar had. Er is een indi-
catie dat leden van de Rode Jeugd uit Eindhoven naar Schijndel
zullen komen om zich onder de leerlingen te mengen en hen tot
nieuwe acties op te wekken.

Vergadering in Delft op 22 mei

Op 22 mei vindt in de grote aula van de TH in Delft een zgn*
hogeschoolvergadering plaats, waar iedereen die bij de TH be-
trokken is, welkom zal zijn. Er wordt gesproken over de democra-
tisering. De vergadering is uitgeschreven door de centrale com-
missie van de Vereniging voor Studie en Studentenbelangen Delft
(VSSD). Men rekent op 1000 aanwezigen.


