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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een
rapport aan te bieden betreffende bovengenoerad onderwerp.
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Siudo het moment waarop hot duidelijk werd5 dat de be setters
van het Maagdeahuis sich voor de rechter Kouden race ten verantwoorden, aijn er een aantal financiele steunacties gevoerd om hun. verdediging te bekostigea» Dergelijke actiea warden met name georganiseprd
door de ASVA$ de SVB en de wetenschappelijke ataf van de faculteit
wie- en natuurkunde van ds Universiteit van Amsterdamc
Op 5 augustus 1969 v?erd de oprichting bokond gemaakt van
een coniit§, dat errxaar zal streven de straff en, inmiddels opgelegd
aan de Maagdenhuisbezetters{ ongedaaa te malcen. Ook wil dit cosltS
door het inaamelen van gelden. de Terdediging van de veroordeeldea
in hogsr beroep bekostigen.

Was het met betrekking tot de eerdorgen.oemdo acties steeds
duidelijk v?ie de initiatiefnemers waresf bij dit comitS V&.B dit
geenssins zonder meer het geval.
Naa.r alle waarschijnlijkheid echtor betreft het hier een
initiatief van de C»P.NS Voor deze conclusie zijn cen aantal
aanwijaigingen beschikbaar, waarvan de belangrijkste sijiu
1 e - De C.P.K, heeft Hich direct, van het begin van cla Maagdenhttisaffaire af, volledig achter de studenten geesteld.
2. - Reeds op 11 juni j.l. is onder auspiciea van de C.F.N, te
Amsterdam in Marcanti een. protestbi jeenkomst gehouden, \vaar
o«m e werd opgeroepea tot financiele hulp aan de Haagdenhuie
5c -• "De V/aarheid" heeft aan de oprichting van het comit£ op
opvallende wijse (op de voorpagina ondex' een vette kop) be
kendheid gegeven9
k. " De sccretaris van het eoraite,
is
CPN-lid.
5. » Het eorrespondentie-adres van het coinitS,
a, is een bekend "C.P.N. adres" (voorheea
bureau van de communistieche Organieatie van Progressieve
" Studerende Jeugd (OPSJ) en
.
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thans opslagplaats van de C.P.N. uitgeverij en boekhandel
"Pegasus" en woonadres van het CPN-lid
«

In het coraitS hebben zitting: professor-en, leden van. de
wetenschappolijke staf van de Univeraiteit van Amsterdam, sfcudenten (w«oe MaagdeiihuiBbesetters) , kuast&naars en arbeiders.
Een aantal van hen is lid van de C.P.K., terwijl 66n van do ledea
een trotzkist ice
Hieruri.t blijkt, dat het coraite een "brede" opzet heeft,
waarin het CPN-elemeat een ogenschijnlijk onopvallende plaats
inn ee ni to
Actios
In een perscomfflun.iqu.6 protesteert ll'et coinite tegen:
~ de inmenging van politic en justitie in zaken die b inn en de
uaiversiteifc self woe ten worden opgelost.
- ds wijze v/aarop het Maagdenhuisproces :LB ge-voerd.
- de uitaonderlijk aware vonnissen e-n de gevolgen daarvan voor
de verdere loopbaan van betrokkenen.
Behalve door het inzaraelen van gelden t.b.v» de Maagdeahuisbeaetter-s. v/il het corait6 door raiddel x?an advertenties haar
standpunt vei^spreiden en toelichtene
VermoQdelijk sal men pas met deae act-ies starten, vtanneer
in septernbez1 a c s« de eerste veroordeelden in hoger bsroep terecht
zullea etaan*

