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Verklaring PSF-partijbestuur

In een verklaring van het PSP-partijbestuur worden de eisen van
de Amsterdamse studenten tot volledige democratisering van de
Universiteit van Amsterdam, onderschreven. Gebruik van geweld,
aldus de verklaring, moet volstrekt worden vermeden, omdat dit
de oplossing van de bestaande moeilijkheden alleen maar in de
weg zal staan.

Interview van Joop van Tijn net Tilburgs student

In een gesprek (verm. telefonisch) van met
, voorzitter van het Links Front in Tilburg, vroeg de

eerste aan de laatste wat deze de Amsterdamse studenten aanried.
Het antv/oord was: Blijven doorgaan, maar vooral Samkalden en

dwingen heel concrete uitspraken te doen.

In deze zelfde uitzending bleek dat
moment in het Haagdenhuis bevond.

zich op dat

Bericht van
19-5-1969

Bericht van
-18-5-1969

De SJ en het Maagdenhuis

In het Maagdenhuis bevindt zich ook een aantal SJ'ere, die
trachten munt te slaan uit de bezetting. Zij maken zich o.m. ver-
dienstelijk door de stencilapparatuur te bedienen.

Het AHJY

In aansluiting op het bericht in bulletin nr. 1ü, 19 mei, 11.00
uur over de steun van het AIi'JV aan de Amsterdamse studenten kan
nog gemeld v/orden, dat de ANJV-ers besloten dat de daadwerkelijke
hulp van het ANJV aan de bezetters via zou moeten lopen.
Opm. 1: Hiermee is bedoeld _ , lid van de Ssntrale

Beleidskommissie van de SVB (SBK-3V3) en lid van het
SVB-bestuur afdeling Amsterdam. Blijkens een persbericht
van 17 mei j.l. trad hij die dag op als actieleider in
het Maagdenhuis. 3en verklaring van solidariteit en hulp
van de Socialistische Jeugd, voorgelezen door . ,
actie-Becretaris van de 3J-afdeling Amsterdam, werd door

beantwoord met: "Dit is de eerste keer dat een der-
gelijke actie steun ondervindt van de werkende jeugd.
Ik hoop dat we erin slagen de scheiding tussen studenten
en niet-studenten op te heffen".


