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V:Efi T liotH'f8LIJK 

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een 

rapport aan te bieden betreffende Qovengenoemd onder

werp. 

Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks 

aan de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie en

van Onderwijs en Wetenschappen. 

HET HOOFD VAN DE DIENS
� 

�-
____.:.----

Drs. A. Kuipers. 

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp. de dagtekening en het nummer von 
deze brief vermelden. 
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Stg. GEHEIM 

O;erichtin5 van een steuncomi t� t.b.v. de Maa5:!_enhuisbezetters 

Sinds het moment waarop het duidelijk werd, dat de bezetters 

van het Maagdenhuis zich voor de rechter zouden moeten verantwoor

den, zijn er een aantal financi;le steunacties gevoerd om hun verdedi

ging te bekostigen. Dergelijke acties werden met name georganiseerd 

door de ASVA -; de SVB en d.e wetenschappeli.jke staf van de faculteit 

wie- en natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam" 

Op 5 augustus 1969 werd de oprichting bokend geme.akt ve.n 

een comité, dat ernaar zal streven da straffen, inmiddels opgelegd 

aan de Maagdenhuisbezetters 9 ongedaan te maken. Ook wil dit comit� 

door het inzamelen van gelden de verdediging van de veroordeelden 

in hoger beroep bekostigen. 

C.P.N. �atief

Was het met betrekking tot de eerdergenoemde acties steeds 

duidelijlc wie de initiatiefnemers vtax·en, bij dit comité wt:J.s dit 

geenszins zonder meer het gevalo 

Naar alle waarschijnlijkheid echter betreft het hier een 

initiatief van de C.P.N G Voor deze conclusie zijn een aantal 

aanwijzigingen beschikbaar, waarvan .de belangrijkste zijn: 

1. - De C.P.N. heeft zich direct, van het begin van de Maagden

huisaffaire af, volledig achter de studenten gesteld. 

2. - Reeds op 11 juni j.l& is onder auspiciën van de C.F.N. te

Amsterdam in Marcanti een protestbijeenkomst gehouden, wae.r 

oom o werd opgeroepen tot financiële hulp aan de Maagdenhuis

bezetters. 

3. - "De Waarheid11 heeft aan de oprichting van het comité op

opvallende wijze (op de voorpagina �nder een vette kop) be

kendheid gegevene 

4. - De secretaris van het comité, drs. R. van de Velde, is

CPN-lido 

5 . ...  Het co1�respondentie-adres van het comité, 3e Oosterparkstr. 

88-hs te Amsterdam, is een bekend "C.P.N. adres11 (voorheen

bureau van de communistische Organisatie van Progressieve
· Studerende Jeugd (OPSJ) en woonadres van een Waarheid-journalist;

Stg. GEHE_IM VKR'.PRO'fJ'.'lELióK 
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thans opslagplaats van de C.P.N. uitgeverij en boekhandel 
1iPegasus 11 en woonadres van het CPN-lid R. Milikowaki). 

In het comitA hebben zitting: professoren, leden van de 

wetenschappelijke staf van de Universiteit van Amsterdam, stu

denten (w.oo Maagdenhuisbezetters), kunstenaars en arbeiders. 

Een aantal van hen is lid van de C.P.N., terwijl één van de leden 

een trotzkist is. 

Hieruit blijkt, dat het comité een 11 brede11 opzet heeft, 

waarin het CPN-element een ogenschijnlijk onopvallende plaats 

inneemt o 

Acties 
--

In een perscommuniqu6 protesteert Ket comit& tegen: 

de inmenging van politie en justitie in zaken die binnen de 

universiteit zelf moeten worden opgelost. 

- de wijze waaro� het Maagdenhuisproces ia gevoerd.

- de uitzond_erlijk zware vonnissen en de gevolgen daarvan voor

de verdere loopbaan van betrokkenen.

Behalve door het inzamelen van gelden t.b.vo de Maagden

huisbezetters, wil het cornit� door middel van advertenties haar 

standpunt verspreiden en toelichten� 

Vermoedelijk zal men pas met deze acties starten, wanneer 

in september aos. de eerste veroordeelden in hoger beroep terecht 

zullen staan. 

VERT� 

§!g. GEHEIM 
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In het comitA hebben o.a. zitting: 

Menno Banting 

Jan Blok 

Hugues Boekraad 

Jan Brasser 

P. Gnirrep

E. Grifhorst

F" Groenink

Hans Kombrink 

Rinus Jansen 

B. Knotnerus

Drs. J & de La.n.ge 

André de Leeuw 

Student, één der Maagdenhuisbezettera. 

Student, bekleedde van 1963 tot 1967 belang
rijke functies in de SJ en SVB. 

Student, trotzkiat. 

Lid CPN. 

CPN-instructeur. 

CPN-kaderlid. 

Arts, lid CPN t hield tijdens de Maagdenhuis
bezetting spreekuur voor de bezetters. 

Student, één der bezet tera van het Maagdonhttia o 

Bestuurslid CPN-d.istrict Amsterdam� bestuurslid. 
van de communistische Algemene Bond van Werkers 
in het Bouwbedrijf (ABWB). 

mogeli;jk P. Knóttnerua, één der Maagdenhu:i.s
bezetters. 

Lid Wetensch. staf Universiteit van Amsterdam, 
heeft verklaard eveneens tijdens de bezetting in 
het Maagdenhuis te zijn geweest. 

Arts, lid CPN-partijbestuur, ex-bestuurslid SVB. 

Mr. J' o Do v.d. Meulen, Lid wetensch. staf Universiteit van. Amsterdél.rti. 

Johan Middendorp Student, voorzitter ASVA, één der Maagdenhuis
bezetters. 

Rob Milikowski 

Jur:r-ie Reiding 

Student, lid CPN, ex-bestuurslid SVB, één der 
Maagdenhuisbezetters. 

Student, lid bestuur van het CPN-district Leiden. 

Dra. PoA o Rutgers van der Loeff, Medewerker psychologisch laboratorium 
Universiteit van Amsterdamt één der Maagdenhuis
bezetters. 

M.J. Swart Voorzitter CPN-bedrijfsgroep haven. 

Wilfried Uitterhoeve, Jurist, voorzitter NSR bestuur, lid SVB. 

Drs. R. v.d.� 

D. v.d" Voorst

Lid_CPN�-bestyurslid :irar:i.kl� me<ienz:ker 
aan het CPN Instituut voor Politiek en Sociaal 
ünct'ërzoëk-ZÏPSO)

i_
�!�n P. de Groot voorzitter 

mogelijk Dick van Voorst, drukker bij de commu
nistische firma Heiermann. 

Prof. WoF. Wertheim Heeft eerder sympathie betuigd met de Maagdenhuis
bezetters. 

Je.n Wolkers Beeldhouwer-schrijver. 
Prof. S. v.d.Woude Directeur bibliotheek Universiteit v. Ameterdamo 

N.B. Het totaal aantal leden van het comité bedraagt 430 
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