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De bezetting van, het Maagdenhuis
De Nederlandse Studentenraad (NSR) meent dat de bezetting van
het Maagdenhuis in Amsterdam een noodzakelijk en juist middel is
om de eisen van de studenten kracht bij te zetten. De Raad eist
dat de politie-omsingeling onmiddellijk wordt beëindigd.
Het conflict kan volgens de Raad alleen worden opgelost door
de eisen van de studenten in te willigen.
Opju; Het is niet duidelijk of dit een verklaring is van het
bestuur van de HSR of van de Raad (College van 50)* ^oals
bekend bestaat het bestuur geheel uit SVB'ersjvan de Baad
zijn 39 zetels in handen van deze syndicalistische studentenorganisatie .
De vereniging van de wetenschappelijke staf heeft meegedeeld
dat ze de bezetting geen doelmatig middel vindt om de eisen van
de studenten waar de staf wel mee sympathiseert, kracht bij te
zetten.

Bericht van
18-5-1969

De bezetting van het Haagdenhuis bestaat uit een vaste kern.
De personen die in en uitgaan zijn bezoekers. Ieder heeft aijn
eigen taak, o.a, fourageren.
zwaait de scepter.
In de middag van 10 mei werd er ook een aantal SJ'ers gezien.
De gedachte onder de aanwezigen is dat zij er zullen blijven,
tot zij er uit "geslagen" zullen worden.
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Berichten van
19-5-1969

Situatie in andere universiteits- c,g. hoKeschoolsteden
- SJ'ers uit Delft zijn zaterdag naar Amsterdam geweest om
daar aan toeschouwers bij het Maagdenhuis pamfletten uit
te delen.
- In Leiden werd vrijdag besloten om maandag (19/5) bijeen
te komen, Daaruit zouden mogelijk moeilijkheden kunnen
voortkomen. Volgens een persbericht zou de leiding van de
Leidse universiteit evenwel tot concessies bereid zijn*

- Heden (19-5) vindt in Nijmegen de reeds eerder aangekondigde openbare senaatsvergadering plaats* Volgens persberichten stelden 70 hoogleraren ten aanzien daarvan op een gehouden geheime
vergadering hun tactiek op. Deze bijeenkomst werd door twee studenten afgeluisterd» Volgens hen
werd een tactiek opgesteld die er op gericht is de massa
van de studenten weer achter de senaat te krijgen door
halve toezeggingen.
Inzake deze vergadering van de professoren werd nog vernomen
dat de bekende
(trotskist) daar aanwezig was
en met de professoren discussieerde.
•» Studenten in Tilburg verwachten dat curatoren bij het komende overleg onvoldoende concessies zullen doen aan wat de
studenten voorstaan. In dat geval kan verwacht worden dat
zij opnieuw tot bezetting zullen overgaan.
- Heden wordt in het provisorium van de VD ook een studentenvergadering gehouden.
Opm.; Op 8 mei j.l. werd besloten dat curatoren en directeuren
vóór 19 mei moesten antwoorden hoe of zij over algehele
democratisering dachten.
Volgens een persbericht van 17 mei heeft de Studentenraad van
de VU (SRVU) voor maandagmiddag 19 mei een vergadering belegd
in het gebouw van de Vrije Gemeente. (öpm. Blijkbaar de bijeenkomst die aanvankelijk in het provisorium zou plaatsvinden.)
Daar zal o.m. het standpunt over medezeggenschap van de besturende colleges ter sprake komen. De senaat van de VU heeft de
studentenraad medegedeeld dat zijn inziens niet alleen over
medezeggenschap, maar ook over het medebeslissingsrecht gesproken moet worden.
Persbericht
17-5-1969

Rol van Ton Regtien inzake bezetting Maagdenhuis
SVB-oprichter en oud-voorzitter Ton Regtien heeft in verband
met de vrees van de studenten dat de politie in de nacht van
vrijdag op zaterdag j.l. een inval zou doen, de gehele nacht
per megafoon instructies gegeven over hoe zou moeten worden
gehandeld als de politie tot ontruiming zou overgaan*

