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Diverse berichten De bezetting van het MaaKdenhttis in Amsterdam (16̂  ̂

is v/aarschijnlijk meer dan enige anderr; student Bifc«-
gesleept door de gebeurtenissen, zonder het eigenlijk zelf te
willen• Op 19 mei was hij nog steeds tegen de basettin.^ re^ar
kon toen niet anders doen dan en
volgen.

Houding CPNA ANJV en bouwvakkers

In de morgen van 19 nei werd door het OrN-districtebeetuur Airt-t'.?.'
dam in grote oplage een manifest verspreid bij de bedrijven in
de hoofdstad, waarin de arbeiders werden opgeroepen hun acliat-.-
riteit met de studenten tot uiting te brengen. Ket be3tuv\ -.si J c t
elke politie-iïinciiging af, ?oais aij ook elk ingrijport va/i éc-
justitie en politio bij arbeidsconflicten ontoelaatbaar
Sen delegatie van vier man heaft op 19 roei namens da .50
kers werkzaam op oen obje-ct in ólotórdijk, een solidar'i
verklarin?; aan de studenten in het Kaas'i'anhuie overfiaadi^d, Bo-
vendien gaven ai j f. !?0,-. Twee bouwvakkers vervingen de- lucht-
brug door een houten brug met twee leuningen. Ander?n vorstark-
ten de vensters met hout. , ccflttiunist en voorzi 1:tor-
van de consunistische Algeciene Bond van .«erkers in ha t Ijoi!:»L":-.«
drijf (AB';ï3), .icdî de ean dslegatie studsnter. uit oui hun idc&":r.
op de bouwv/tjrken te konen uiteenzetten.



Tijdens een hoofdbestuursvergadering van het communistische AKJV
op 18 mei, waar ook de situatie in Amsterdam werd besproken,
werd besloten dat het verbond zich solidair verklaarde met de
studenten. Ook zou daadwerkelijk hulp verleend worden in het
vlak van de bevoorrading» J->it laatste zou via moeten lopen.

Het hoofdbestuur van het ANJV heeft in een brief aan burgemees-
ter Samkalden, de wethouders en de Amsterdamse raad geprotes-
teerd tegen het feit dat de politie een cordon legde rond het
Maagdenhuis. Het ANJV heeft de bevolking van Amsterdam gevraagd
om voedsel voor de bezetters en heeft zich ook daadwerkelijk
bezig gehouden met het inzamelen van levensmiddelen en geld oy,
levensmiddelen te kopen.

Houding PSP

, politiek secretaris van de PSP, deelde op 18 mei
mee dat indien de politie in Amsterdam zou trachten het Maagden-
huis te ontruimen, de studenten van plan waren lijdelijk verzet
te plegen. Mochten de beaetters daarna toch uit het gebouw ver-
wijderd worden, dan zou men van plan zijn naar het hoofdbureau
van politie op te trekken om dat, en andere belangrijke punten
te belegeren. Om die reden zouden zich ook prominente figuren.
buiten het Maagdenhuis bevinden, om aan een dergelijke actie
eventueel leiding te kunnen geven.

In een verklaring van het PüP-partijbestuur (verra. van 19 mei)
worden de eisen van de Amsterdamse studenten tot volledige de-
mocratisering van de U.v.A., onderschreven. Gebruik van geweld,
aldus de verklaring, moet volstrekt vermeden worden, omdat dit
de oplossing van bestaande moeilijkheden alleen maar in de weg
zal staan*

Een PSP-partijbestuursvergaderir.g, die op 21 mei 's avonds in
Amersfoort zou worden gehouden, is in verband met de interpel-
latie in de Tweede Kamer op dat tijdstip 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 maakten zich o.a. verdienstelijk door de stencil-
apparatuur te bedienen.
Zondag 18 mei hebben bestuursleden van dese organisatie aan een
journalist van "De Tijd" een interview afgegeven over de achter-
gronden van de bezetting, "omdat ook de arbeidersjeugd erbij be-
trokken raakt".
Een verklaring van solidariteit en hulp van de SJ op l? roei in
het bezette gebouw voorgelezen door , actie-secretaris
van het SJ-district Amsterdam, werd door , actie-
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 «uu uyiuey uuu umm
lieren, die zaterdag 1? mei j. l» in het Kaagdenhuis is opgesteld
door het zich noemende Comité van Solidaire Vt'erkende Jeugd en
Scholieren (in feite een SJ-aangelegenheid) . In de oproep wordt
gevraagd solidair te zijn en wordt herinnerd 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"»
SJ'ers uit Delft zijn zaterdag 1? mei naar Amsterdam geweest om
aan toeschouwers bij het Maagdenhuis pamfletten uit te delen*

Houding studentenorganisaties

ASVA; Het ASVA-bestuur heeft op 20 mei het optreden van de politie
bij het Maagdenhuis (weghalen luchtbrug) afgekeurd*

., secretaris van het ASVA-bestuur, die niet heeft
deelgenomen aan de bezetting, zei op 21 mei tijdens de ontruiming
van het Maagdenhuis in een interview, dal-, hij hoopte dat de stu-
denten nu genoeg macht hadden ontwikkeld om de autoriteiten dui-
delijk te maken dat de tijd van zoethouderijen voorbij was en er
werkelijk onderhandeld moest worden*
HSR; Op 18 mei deelde de NSR mee van mening te zijn, dat de bezet-
ting van het Maagdenhuis een noodzakelijk en juist middel was on
de eisen van de studenten kracht bij te zetten» De raad eiste
dat de politie-omsingeling onmiddellijk moest worden beëindigd*
Het conflict kon volgens de raad alleen worden opgelost door de
eisen van de studenten in te willigen.
Op 19 mei stelde de NSR zich achter het besluit van de bezetters
de brief van het universiteitsbestuur af te wijzen* Op 20 mei
riep de raad de studenten op, in de andere universiteits- en
hogeschoolsteden vergaderingen te beleggen om te spreken over
ondersteuning van de bezetters van het Maagdenhuis*
Op 22 mei verklaarde de NSR ernstig te zijn teleurgesteld over het
debat in de Tweede Kamer. De raad sprak tegen dat het bij de be-
zetting om een kleine minderheid ging. Als rekening wordt gehouden,
aldus de raad, met de steeds wisselende samenstelling van de
groep in het Maagdenhuis, hebben ondanks de afgrendeling, ruim
1000 mensen aan de bezetting deelgenomen. De raad vond het voorts
onbegrijpelijk dat de aanwezigheid van niet-etudenten wordt go-
bruikt als een argument om de bezetting te veroordelen.
Opm. ; De bezetting bestond feitelijk uit een vaste kern* De per-

sonen die in en uitgingen, waren bezoekers*

Reacties andere faculteiten UvA

Op 19 mei hebben studenten in de andragogie hun instituut bezet»
Zij zouden daarmee doorgaan totdat de directeur van het instituut,
prof* een principiële uitspraak over het medebeslissings-
recht zou hebben gedaan*

In een op 20 mei gehouden vergadering van de wis- en natuurkunde
faculteit, waaraan werd deelgenomen door 500 personen, werd een
motie aangenomen waarin o. a. enerzijds de bezetting van het Maag-
denhuio werd afgekeurd en anderzijds terugtrekking van het politia-
cordon werd geëist. Voor stemden ca ̂ 00 personen, tegen 100,

De vereniging van de wetenschappelijke staf deelde op 18 mei mee,
dat zij de bezetting geen* doelmatig middel achtte om de eisen van
de studenten, waar de staf rcee sympathiseert, kracht bij te zetten.
Zij vroeg terugtrekking van het politie-cordon. Bovendien moest
voorkomen worden dat de politie binnen de universiteit zou optrsdoï



Reacties van andere universiteiten

De Studentenraad van de VU, de Raad van Praesides van deze uni-
versiteit en de afdeling van de SVB, verklaarden zich op 20 mei
solidair met de bezetting van het Maagdenhuia.

, voorzitter van het Links Front in Tilburg, zei in
een interview dat de Amsterdamse studenten zouden moeten "door-
gaan, maar vooral Samkalden en dwingen heel concreto
uitspraken te doen"*

In een interview met , secretaris pers en publiciteit
van de grondraad van de Universiteit van Groningen (Gronstra),
deelde deze mee dat de raad zich solidair verklaarde met de eisen
van de studenten in A'dam en eventueel politie-ingrijpen als een
ongeoorloofde intimidatie zou beschouwen. In dat laatste geval
moest actief verzet worden "aangetekend"* Over de vorm daarvan
bad volgens hem de Gronstra nog geen duidelijke uitspraak gedaan,
maar de twee mogelijkheden/lie volgens hem voor de hand lagen,
waren solidariteitsacties, bezettingen of dergelijke in Groningen
of vervoer van studenten naar Amsterdam» om daar mee te werken*
Ook een bezetting van de Groningse universiteit werd door
niet uitgesloten geacht*

Tegenactie van andere Amsterdamse studenten

Op 19 mei hebben een 25-tal studenten, die het niet eens zijn
met het beleid van het ASVA-bestuur, het kantoor van deze organi-
satie bezet. Zij stonden wel achter de eisen tot hervorming, raanr
vonden de toegepaste methodes absurd* Zij eisten voorts het aftre-
den van het bestuur, medebeslissingsrecht voor alle leden en open-
baarmaking van alle stukken en vergaderingen. De bezetting werd
in de ochtend van de 20ste opgeheven*
Opm*; Het ging hier om een actie van tegenstanders van de SVB,

Diversen

-Volgens een bericht van 19 mei zouden de studenten van plan zijn
de door hen in het Maagdenhuis "gevonden" documenten te publi-
ceren in een "zwartboek" dat over enige weken zou verschijnen*

-Prof.Dr. , directeur van de Universiteitebiblio-
theek in Amsterdam, zou gehesl achter de acties van de studenten
hebben gestaan* Zo zou hij hen de sleutels van diverse kamers in
de UB gegeven hebben, zodat de studenten vrijelijk bij diverse,
waaronder geheime, stukken konden komen» zou voort-
durend ia de onmiddellijke nabijheid van de studenten aijn ge-
weest en ook de nacht van de 18de op de 1<?de bij hen in de UB
hebben doorgebracht. De studenten konden alle kamers van dit ge-
bouw betreden.

-Gedurende de bezetting werden in het Maagdenhuis extra bulletins
van het blad "Poorter" vervaardigd en uitgegeven.
Opa.; Dit sinds april uitgekomen studentenblad dat speciaal ge-

richt is op de faculteiten, lijkt eon poging te zijn
"Propria Cures" te vervangen, al wil men de goegemeente doen
geloven dat dit niet het geval ie. De belangrijkste redac-
teur maakt ook deel uit van het SVE-
bestuur aan de UvA*

-In de middag van 19 mei bleek "Poorter" op de hoogte te zijn van
het besprokene op een die ochtend gehouden vergadering van de
commissie bijstand openbare orde van de A'damse gem.raad. De
vergaderingen van deze commissie hebben oen besloten karakter*

-Over de situatie in en rond het Maagdeuhuie deelde
op 19 mei mee dat hij het als een "voorhoede-gevecht voor septem-
ber" beschouwde. Ook andere A'damse studenten zouden er zo over
denken*
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Op 19 mei hield de specialist J.A. Groenink spreekuur in het
Maagdenhuis. Hij maakte tevens van die gelegenheid gebruik
een spoedcursus EHBO te geven.

Berichten van
16, 20 en 21 mei

Anderen berichten

Actie van kweekschoolleerlingen

Aan de Gemeentelijke Kweekschool aan de Nieuwe Prinsengracht
in Amsterdam ie een actie-comité gevormd dat van plan zou zijn
de school te bezetten (als datum werd 22 mei genoemd); hiertoe
werd besloten op een op 15 raei gehouden vergadering. De leiding
van het comité berust o.a. bij . Cp de gehouden
vergadering bleek dat tegen de actie was*

Op 19 mei werd in het SJ-gebouw aan de Haarlemmer Houttuinen
een bijeenkomst gehouden van kweekschool-leerlingen (ca 20
aanwezigen). De leiding berustte bij en »ïiller.i
Hooyer. Er werd gesproken over de bezetting van de kweekschool.
De meerderheid bleek er op dat moment niet vóór te zijn.

Bericht van
19-5-1969

Situatie in Tilburg^Hifoiegen en aan de VU

Studenten in Tilburg verwachten dat curatoren bij het komende
overleg onvoldoende concessies zullen doen» In dat geval kan
verwacht worden dat zij opnieuw tot bezetting zullen overgaan.
Tijdens een op 19 mei in Ni jme ge n gehouden openbare senaats-
vergadering kwam een door ingediend voorstel
aan de orde volgens hetwelk een technische commissie zal worden
ingesteld, die vóór l juni 1969 een openbare universiteitsver-
gadering moet beleggen; dit voorstel werd met overgrote meer-
derheid van stemmen aangenomen.



De Waarheid

Berichten van
20 en 21 mei
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Gebleken is dat radicale figuren onder de Nijmeegsc studenten in
deze vergadering verspreid aijn gaan zitten met het doel de zaal
te manipuleren. Ca 20 medestanders van hen hielden diezelfde
avond gedurende enkele uren het bureau van de universiteit bcaet.
Zij wilden daarmee protesteren tegen een tijdens de vergadering
aangenomen resolutie, ingediend door de senaat»
Aan de VU in Amsterdam is een groep gevormd van 30 a '«•O SVB'ers
die menen, dat de VU nog niet rijp is voor een bezetting^ maar
wel willen trachten het onbehagen onder de studenten te vergroten,
Zij willen vanaf medio juni spfildeprik-acties houden.

Belangstelling van studenten voor Pinkster-manifestatie AN.JV ?

"Tilburgse studenten" en enkele "studenten van de Hogeschool voor
theologie en pastoraat in Heerlen" hebben volgens "Do V-aarheid"
belangstelling voor de a.s. Pinkstermanifestatie van het <iNJV.
De Tilburgers hebben verzocht om handtekeningenlijsten voor het
aan de gemeenteraad van Brunssum aan te bieden verzoekschrift,
waarin wordt geprotesteerd tegen de vestiging in Brunssum van
het NAVO-hoofdkwartier. De studenten uit Heerlen werven deelnenerj
voor de op de Tweede Pinksterdag in Brunssum te hoiiden demonstra-
tie.

Situatie in Schijndel

£>e leerlingen van de laagste klassen (HAVG-school) van de öociaal
Pedagogische Academie in Schijndel zijn in de ochtend van 21 mei
niet naar hun lokalen gegaan, maar in de aula gaan Kitten.
Zij hadden bezwaar tegen maatregelen van het bestuur» Lr was
op 21 mei een indicatie dat leden van de Kode Jeugd uit Eindhoven
naar Schijndel zouden gaan om zich onder de leerlingen te menger.
en hen tot nieuwe acties op te wekken.

Bericht van
21 mei

"Orakel"
llf-5-1969

Voorstel DSR tot opschorting contrlbutiebetaljnfl aan NSR

Volgene een mededeling van dit Delfts studentenblad is in de
Delftse Studenten Raad (DSS) één voorstel aangenomen» de contribn-
tiebetaling aan de IISH op te schorten.
De overwegingen waren dat de NSK niet meer representatief was VPC:
de Nederlandse studenten, dat de in de openingsrede van de HS3-
voorzitter als beleid uitgestippelde mjlhodieken als "guerilla"- er.
"revolutie"-tactiek onaanvaardbaar ?;aren, dat de NSR vertrouwelij-
ke mededelingen van de regering had gepubliceerd, dat de F1.2,5C
per student, die in het komende studiejaar aan de NSR zou moeten
worden betaald, niet in verhouding stond tot het nut van de MSP
voor deze studenten.
•̂ e SVB-fractie verliet tijdens de stemming de vergadering. Ket be-
langrijkste van deze kwestie voor de DüR is, aldus de mededeling,
dat de structuur van de NS3 weer in orde komt. Daarover zouden
onderhandelingen worden gevoerd.


