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Bericht van 19-5-
1969
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"Hier en Nu",
19-5-1969

Idem

Persbericht
20-5-1969

De eenheid onder studenten

Gematigde studenten zijn van mening dat door eventueel politie-
ingrijpen in Amsterdam, de eenheid onder de studenten, die al
veel geringer is geworden (o.a. doordat tentamens geen doorgang
kunnen vinden), weer versterkt zou worden.

Commentaar van de Qronstra op de situatie in Amsterdam

In een interview met , secretaris pers en publiciteit
van de grondraad van de Universiteit van Groningen (Grontstra),
deelde deze mee dat de raad zich solidair verklaarde met de
eisen van de studenten in Arasterdam en eventueel politie-insrq-
pen als een ongeoorloofde intimidatie aou beschouwen.

voegde dar,rae.n toe dat in het laatste geval actief
verzet moest worden "aangetekend". "Over de vorm daarvan is nog
geen duidelijke uitspraak binnen het dagelijks bestuur güdaan,
maar de twee mogelijkheden die voor de hand liggen zijn soli-
dariteits-acties, bezettingen of dergelijke hier in Groningen,
of vervoer van studenten naar Amsterdam om daar mee te werken."
Ook een bezetting van de Groningse universiteit werd door de
geïnterviewde niet uigesloten geacht.

Studenten en bouwvakkers

In deze uitzending werd ook meegedeeld dat in de middag van
19 mei tientallen mannen met een vracht hout het Maagdenhuis
binnen gingen. Op een vraag van de interviewer waarvoor dat
diende, werd geantwoord: "Voor de versteviging van de barri-
caden". Korte tijd later stonden er bij de vensters timmer-
lieden, die de vensters aan het bewerken waren met hout en
spijkers.

In de avond van 19 mei kwamen er in het Maagdenhuis solida-
riteitsbetuigingen van arbeiders binnen* Twee bouwvakkers
vervingen de luchtbrug door een houten brug met twee leunin-
gen.
De voorzitter van de Algemene Bond van «erkers in de Bouw-
nijverheid (ABdB), , nodigde tijdens de vergadering
een delegatie studenten uit cm Jaun ideeën op de bouwwerken
te komen vertellen. "Dan korat er een gi'ote solidariteit voor
jullie strijd uit de bus", zei hij.
Opm* i 1. De ABV/B is een communistische bouwvakkers bond,

is communist.
2. Zie het gestelde in bulletin no. 13t dd. 19-5-1969$

16.00 uur, over het contact van met Amsterdamse
bouwvakkers.
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De NSR opnieuw achter de bezetters

De NSR heeft zich gesteld achter het besluit van de bezetters
de brief van het universiteitsbestuur af te wijzen.

Bezetting kantoor ASVA

Het kantoor van de ASVA is bezet door studenten die het niet
eens zijn met het beleid van het ASVA-bestuur. Zij staan wel
achter de eisen tot hervorming, maar vinden de toegepaste me-
thodes absurd. Daarom zullen zij in het kantoor blijven tot
de bezetting van het Haagdenhuis is opgeheven. Zij eisen het
aftreden van het bestuur, en medebeslissingsrecht voor alle
leden. Ook menen zij dat alle stukken en alle vergaderingen
van de ASVA openbaar moeten zijn.

Situatie in Maagdenhuia

Op 19. mei 's avonds té ca 10.30 waren 350-̂ 00 personen aanwezig,
slechts een klein gedeelte daarvan was communist. Aangetroffen
werden , (voorzitter van het ANJV),

en Henk van Mook.

De studenten in het Haagdenhuis zijn van plan de zaak zo te bar-
ricaderen dat de politie - om bij hen te komen - verplicht is
vernielingen aan te richten. Zij willen zich van etage tot
etage barricaderen om zo tot een strategische terugtocht te
konen»

Op dinsdag 20 mei zal er een vergadering van de faculteit der
Letteren plaatsvinden in het Lambert ten Cate-huis, Herengracht
232-236 in Amsterdam. Het zou er in zitten dat na afloop daar-
van ook dit gebouw bezet zal worden.
De bezetters van het Maagdenhuis ontvingen solidariteitsverkla-
ringen van de Westduitse SDS en van Paul Goossens, voorzitter van
de Belgische VVS (zusterorganisatie NSR) en van de Leuvense SVB.
De verklaring van de SDS, zou door een vertegenwoordiger in het
Haagdenhuis overhandigd zijn.

Zondag 18 mei hebben bestuursleden van de SJ aan een journalist
van "De Tijd" een interview afgegeven over de achtergronden van
de bezetting van het Maagdenhuis, "omdat ook de arbeidersjeugd
erbij betrokken raakt".

In Amsterdam zijn hedenochtend bulletins verspreid waarin o.m.
de volgende zinsneden voorkomen: Doen beroep op uw solidariteit,
want wij strijden ook voor D. Help ons, wij hebben een tekort
aan brood, melk, fruit en ander voedsel en teveel aan politie-
uniformen en traangassen. Dit is pas het begin, wij gaan door met
de strijd tegen de kapitalisten.

Studenten VD en de bezetting

De Studentenraad van de VU, de raad van praesides van deze uni-
versiteit en de afdeling van de SVB hebben zich solidair ver-
klaard met de bezetting van het Maagdenhuis.



Radionieuwsdienst Nijmegen
19 en 20-5-1969 In Nijmegen hebben 20 studenten in de avond van 19 mei gedu-

rende enkele uren het bureau van de universiteit bezet* Zij
wilden daarmee protesteren tegen een resolutie die door de
senaat gistermiddag tijdens een openbare vergadering werd aan-
genomen. Op een studentenvergadering daarna gehouden, werd de
bezetting afgekeurd, waarna deze werd beëindigd.


