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^entoonstelling over bezetti:o^g

Persberichten
31-5 en ^-6-1969

In het ciiscussiecentrura van de Deroepsverenigirig van Eeeldendo
Kunstenaars (EKK), de grote zaal van Arti et Amicitia in Ansterdam, wordt van '?. tot ? juni een tentoonstelling gehouden over
de bezetting van het Maagdenhuis. De titcl van de tentoonstelling, die is inger5.cnt door de 3VB, de A'}\'J\n de BKrC, is
"Omdat het huis daar stond"; dii; is een duidelijke verv/ijzin.g
naar de tentoonstelling "Gmdat mijn fiats daar stond", die de
gebeurteniscen rond iiet hmvelijk van prinses Beatrix in boelci
bracht.
De tentoonstelling omvat foto's, collages en krantenkriipc-'-ls.
Tijdens de opening trok de .journalist
, een .-iurinaiaer,
een vergelijking tusscn het optred&n tegen de bezettera en ~cgen de Antillianen. Volger.de week, als de i'.aal van Arti nifit
meer beschikbaar isc aal de tentoonstelling naar een imiy.'rsiteitsgebou\ of naar het museum >.podor worden overgebraclit.
bnei onueraot

Percbericht

Ksthodeii
van het sociolo"i.'.;ch
De
rium en het sociologisch ondci'zoekcentru11:, beide va.v: de iin xrersiteit van Amsterdam, hcuden onuer 1000 .Abater darns e o'tuden
een opinie-onderzoek naar de gebeurteniss&n rond de bczett ing
van het Maagdenhuis. Bij het oruierzoek zijn 1GO studenten, d s e 1 s
in. de sociologies, deels in de andragogie bet.rokken. i-Iet v/o rdt
uitgevoerd. door drie atafleden van bovengenoemde institute
Opjn^: In ieder geval een van de drie bedoelde stafleder., i:
. werd geverbaliseerd v-egens lokaalvredebreuk, toen hij "net Maagdenhuis op 20 n~;ei j.i»
verliet.
Persbericht
31-5-1969

*

net
In een interviev,' van
aet
, ant~
woordde de laatste on een vraa.g v/at nu cioet gebeuren: "In de
faculteiten zi.jn al acties san de gang, die parallel lope:i<
In de faculteiten zijn de eisen van het Maagdenhuis over\q';:io::ien.
De confrontatie zal zich de komende maanden afspelen op faculteitsni\eau, De belangri'jkste factor daar is de- \vetenscha? oelijke staf." Op een vraag of er geen tegenstelling bestaat tussen staf en studenteri, gaf '.
ten antv/oord, dat als de
staf aich houdt aan de tekst van de verklaring, dio sij eerd.sr
heeft aangenomen, hij geen tegenstelling zag. "Bij de uit^erking
zal wel blijken of zij e\entue&3. andere doelstellingen r-astrevsn
De wetonschappeli jke staf heeft zich onverkort achter de eison
vaji de stv.denten gestela. _)at is volgens mij", aldus
•.
"sen van de duideli jkste resultaten van het Maagdenhuis.i:
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31/5 en V6
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U-circulaire
:a. 29-5-1969

dem

*) |Joek van_Regtien "D'niyersitftit In Chostand''
In zijn op 4 juni verschenen boek (geschreven v66r de besetting
van het Kaagdenhuis) "Universiteit in Opstand" geeft Regtien
o.m. zijn ideeen weer over het geval dat een instituutsbesotting
op een fiasco uitloopt. In dat geval is het nocdz.akelijk een
intensieve voorlichtingscampagne met paiafletten, kranten en
brochures op het instituut ta voe-ren. "Anders ontstaat een situatie, waarin voor lange tijd de mielukte actie als een rera zal
werken op elk nieuw initiatief".
Regtien hoopt dat de studentenacties zich zullen uitbreideii tot
andere takken van onderwijs en tot de beroepspraktijk, Scholiere
studenten en. leerkrachten zullen zich raoeten aaneensluiteru
Die ontwikkeling is volgens hem al begorinen en &al zich verdcr
uitkristalliserens Isdere afgestudeerde (kritische) student betekent bov'endien een bres in de bestaande verhoudingen. in.
meerdere afgestudeerden kunnen actiekernen vormen om hun nieuwe
beroepspralctijk te hervorraen.
SVB-congres over studentenoppositie een week u.itpes
Het SV3-congres over studentenoppositie dat eind mai-begin
juni j.l» in Tilburg zou worden gehouden, is een week uitgesteld.
fiet vindt nu plaats op 6, 7 en 6 juni, voorzover btlrtud, eveneens in Tilburg. In tegenstelling met een eerder berichi; dat hat
meer on een eeuinar dan om een congres zou gaan, is
vernornen dat hot bier het Tide SYB-con^res betre.xt«

Saaen net de NSI? gaat de SJ een krant' uitgeven in een cplago
van 25*000 exemplaren over de gebeurtenissen van J/0 april on
de bezetting van het Kaagdenhuis. Volgens de SJ v;ordt het een
geweldige krant, die "heel geas.kkelijk te verkopen zal zijn11.
Ook wordt medegedeeld dat het gebomvtje van de SJ aan de Haarlern.Tier Houttuinen 73 in Amsterdam alle dagen open zal zijr.
"cradat er natuurlijk deze weken soras enel gehandeld zal moeton
v?orden"«
De gezaroenlijke activiteiten van SJ en N3E moeten wellicht
toegeschreven worden aan de dubbele f uric tie van Erik tie
Lange. Behalve lid van het politiek bureau van de SJ, is
hij in het NSR-bestuur belast met publiciteitszaken.
Het SJ-district Amsterdam heeft op 26 mei j.l. een persbericht
uitgegeven n.a.v. de veroordeling van ts-ee personen, die betrokken waren bij de relletjes op 30 april j.l. (veroordeeld
tot 3 niaanden). In het persberi.cht wordt gesteld dat de klassejustitie in Nederlaud hoogtij iert en dat dit voor de SJ onaanvaardbaar is. Het bericht
ndigt met de woorden: "De .Sccialistische Jeugd zal, bij hcrhal ing van dit soort vcnnissen,
tot tegenacties overgaan".
Ops.; Wat dit laatste betreft, wordt ook herinnerd aan het
gestelde in bulletin no. ^1 dd. 30 aei 19o9, pag. 2 over
de eventuele plannen van de SJ tegen de justitie en de
politic.
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Extra Fropria
Cures
30-5-1969

Vergsderinj?.en ASVA.
Op 5 j"J'ii 's avonrls 21 jn een ASVA-ledenraadsvergadering (= frondraad Universiteit van Amsterdam) pehoudoi:, vocrfi^craan dot'}- een
algeniene ASVA.-lecenvergsderiiig op <t juni in de aula va;; dir- i-ni~
versite.it.

Radiouitsending
VARA.
Dingen v,d. dag

4-6-1969

*)

Is de ASVA van plan het pieces teg en de be agt_tgr_s._J!.aagdejihu:'.s te
vertraFen?
In een vraaggesprek met
over het binnenkort tt- roeren proces tepen de 600 bezettero van het Haapdenhuis, bleek dat
de ASVA zich beraadt over de vraag '.vat er nu £ed-i.?ri moet v;ord^n.
Op J juni 's avondc werd daar een verp.-adering aan gewijr?..
bracht in deze uitzending naar voren dat het op prond van het v;etboek van strafvordering mogelijk is te^en de dajvp.arding een cezwaarschrift in te. dienen dat behandeld coet v/orden in de roadkarr.e
van de rechtbank. Bij verv/erpinp; kan men in hocrer beroep gaan en
eventueel 21 og in cassatie. Dat levert een aanzienlijke vertraging
van de procesvorn op. Op een vraag of de ASVA het toepassen van
deze mof:elijkheid niet uitsluit, antwcordde
•, dat clit inderdaad niet het geval was, vooral gezien de korte terniijn tv.ssen
de dagvaarding
en het moment v/aarop de terechtz-itting aanvangt .
Ken zou tijd v/illen hebben oni zich op zijn vercediging voor te
bereiden. "Daarnaast heb ik in de krant gelezen dat de justit-ie
10 rain, per geval schijnt te will en uittrekken. Als je uit--aat van
een werkelijk behoorliike rechtspleging, dan gaat het gewoon niet
aan dat de autorittiten al van te voren vaststellen dat tie?i ninuten daarvoor voldoer.de is".
Opm.:

, die rechten studeert aan de Universiteit van
Amsterdam, is behalve lid van de juridische corntaissie van
de ASVA, ook secretaris huisvesting van deze organisatie.
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Uit deze uitzending bleek ook dat de ASVA-advokaat dese keer
geen inedewerking zal verlenen. Behalve dat de ASVA rekening
houdt met de positie van het bureau waaraan deze advokaat verbonden is, oordeelde men het verstandiger dat hij zich, gezien
zijn stellingname, niet direct.met deze politieke strafzaak
zou inlaten. De ASVA is nu op zoek naar advokaten die daadwerkelijk hun steua aan de^e berechting willen verlenen, I'ot nu toe,
aldus
, heeft dat nog niet zoveel opgeleverd.
Opjn.^ Volgens het Civitas-jaarboek UVA 19&9 sija ®r twee ASVAadvokaten,

Persberieht
5-6-1969

*) ASVA-vergaderingachter bezetting Maagdenhuis

Persbericht
j-6-1969

*) NSR vindt berechting van bezetters belach.elijk

Cdem

De ledenvergadering van de ASVA op k juni gehoiiden (zie pag.j),
heeft met 'overgi-ote meerderheid van stemnsen een motie aangenomen waarin zij haar vertrouwen uitspreekt in het -ASVA-beistxiur
en waarin de bezetting van het Maagdenhuis wordt goedgekeurd*
Het ASVA-bestuur verdedigde zich op de vergadering tegen de
kritiek op de bezetting van het Haagdenhuist door de publicatie
van een zwartboek met buitgemaakte geheime stukken en van een
overzicht van de bereikte resultaten, Uit deze stukken, aldus
het ASVA-bestuur blijkt duidelijk dat de universiteitsbestuurder,
slechts schijninspraak van studeuten wilden.
Aan het begin van de vergadering werd met bijna algemene otemwen
een motie aangenoraen, waarin de aula aan het Spui als vergader^
ruimte ^7erd teruggevorderd. Ook de slxiiting van "steeds meejunlverait-sitsgobouwen voor stude.nten" "*erd f'.fg<?k.eurde (Do vsr~
gadej?in.g werd in de Oudemarihuispoort g-ehouden-, omdat de rector
de aula geweigerd had)* Ter vergadering kvram van verschillende
kanten kritiek op het ASVA-bestuur.
Opm.; Niet bekend is hoeveel leden van de 11.175 de vergadering
bijwoondsn.

De NSR vindt een berechting van de besetters van het Maagdenhuii
belachelijk. Het zou volgens de NSR even vreemd zijn wann&ei- men
stakers ging berechten wegens het plegen van een onrechtniatige
daad. Deze verklaring van de NSH wordt onderschrsven door as
ASVA. De NSR zegt verder dat so spoedig mogelijk eea organisatie
op touw gezet moet worden om slachtoffers van net politiele en
justitiele optreden te helpen.
NieuiYe actie van Utrechtae sociologie-studenten
De Utrechtse sociologie-studenten hebben een nieuwe "bezetting"
beraamd. 2ij vinden dat openbaarheid op faculteitsniveau drir.genc
noodzakelijk is. Zij zullen daarom de faculteitsvergadering va.n
18 juni binnendringen.

idem

Situatie in VYageninggn
De Vifageningse studentenraad (V/ASTRA) heeft beawaar geraaakt tegen
het Voorstel van de comaissieinzake het instellen
van een. hogeschoolraad. De voorhaaaste grief tegen het voorstel
is dat de hogeschoolraad elechts een adviserende stem krijgt.
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Jericht van
5-6-1969

'ersbericht
i-6-1969

Jericht va:f.
5 juni 1969

!ei-icht van.
• juni 1969

ASVA-ledenraadsvergadering (Correctie)
Vernomen is dat de ASVA-l^djsnrasxdavergs.dering die op 5 juni
zou plaatsvinden en die openbaar zou zijn, niet is doorgegaan.
In plaats daarvan sou de j_e_denvergadering van de ASVA van k juni.
de 5de zijn voortgezst.

Op de vergadering van woensdag k juni stelde
voor t
bet masea proccs tegan de Maagdenhuis-bezetters te
met politieke protestacties. Het gaat hier, aldus
oci
een politick proces, hetgeen onder meer blijkt uit de Bt-eun van
politieke groepen.
ried de aanwezigen aan. zoveel reogelijk
gebruik te maken van him recht van laatste ivoord, Iliordoor kunnen zij net- proces rekken en verhinderen dat r,ij als "sc'aupen
in recordtijd door hst gerechtsgebow gedreven worden", De A3VA
- moet de verdediging zo goed raogelijk voorbereidcnc.
De ASVA-vergadering natn tenslotte een mo tie aan, waai'in de u.rriversiteit wordt verweten persoonlijke gegevens over student-en
aan. derden (justitie en pers) gegeven te hefober. , dit ojidan'cG
de toezegging van de oud-rector -magriificus
(tijdens de BVD-affaire) dat sulks niet aou geschieden zondor
overleg met de betrokkenen.

Op dojicierda/j; 's raiddago om 2 y.u.r was in h&t kantoor van do
'Studenter.raad van do VU een actie-vergadering aan de gan^1 van
VU-studenten. Het be'iangrijkste punt van de bcsprekingo):-. was
de analyse van do in- en uitgaeuide post van de universiteit*
De student-en willen inzago van deae stukken.
: Deze k\vestie kau tot een conflict leiden.

In aansluiting op het gestelde over het 11de SVB-congres (xie
pag, 2), werd nog bekend dat dit congres door ca 200 studenten
uit alle universiteiten en hogeacholen in Kederland sal worden
bijgev;oond. Op de eerste dag zuilen de acties besproken worden,
zoals die in Tilburg, Nijraegen en Amsterdam zijn gevoerd. De
tv/eede dag wordt besteed aan het uitdiep-sn van de coriflictostre.tegie, terv/ijl de derde dag zal v/orden gcsproken over de
"overbrugging" van de zoraervacantie. Gedacht wordt daarbij aan
het organiseren van bijv. seminars.
pm.: Met die overbrugging wil de SVB v/ellicht bevorderen dat
de etudenten tussen nu en September actief blijven.

*) Vr-ij voor actie

