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Het Maagdenhuis in Amsterdam bezet

Hedenmorgen werd het bestuurscentrum van de Universiteit 7an
Amsterdam, het Maagdenhuie door studenten bezet. De hoofddeur
was gesloten en achter de opgeschoven ramen van de eerste ver-
dieping bevonden zich enige studenten. Op een bordje stond
vermeld dat de universiteit was bezet. Gesignaleerd werden

, oud-ASVA-voorzitter en de bekende Ton Hegtien..
Zij gaven aanwijzingen aan do bij het gebouw aanwezige studen-
ten*
Er werden van een "Actiegroep Loze Kreet" afkomstige pamfletten
uitgedeeld. Daarin stond vermeld dat de bezetting van het Maag-
donhuis pas zal worden opgeheven indien de drie navolgende
eisen zijn ingewilligd:
l, prof. dient, alvorens een uitspraak te doeu over

erkenning van het recht op medebeslissing, zijn uitspraak
dat "medebeslissing een loze kreet" is, terug te trekken;

2* prof* dient zich a.s. dinsdag uit te epreken
over wat hij dan wel in concreto onder medebeslissings-
recht verstaat;

3, het presidium en het curatorium dienen de massavergadering
die gehouden wordt in de aula op het Spui, van het ingenomen
standpunt op de hoogte te stellen, waarna door de vergadering
wordt beoordeeld of dit antwoord voldoende wordt geacht.

Opro.t De massavergadering waarvan sprake is, zal worden gehou-
den op IJ mei a.s. 's middags om 2 uur. Op dat tijdstip
loopt het ultimatum af dat gesteld werd op de vergadering
van 8 mei j.1.torn van het presidium en het curatorium werd
geëist dat zij zich zouden uitspreken voor een principiële
erkenning van het medebeslissingsrecht (zie de bulletins
no 9 en 10 resp. 8 en 9 mei 1969).

Sinds 10.00 uur hedenmorgen is het Maagdenhuis door JO studenten
bezet*

Hooguit *K) studenten bevinden zich in het gebouw.
De"bezetters" laten weinig andere studenten toe, omdat zij bang
zijn dat de zaak hun uit de hand zal lopen. Degene die thans
de zaak regelen ( en rtegtien zijn blijkbaar vertrokken)
zijn en •
Opm,; l» Zowel als maken deel uit van het

afdelingsbestuur van de SVB aan de UvA.
2* Van bovengenoemde personen behoorden Segtien en

tot de "bezetters" van het Mexicaanse consulaat begin
oktober 1968 in Amsterdam, terwijl toen één der
leiders was (alhoewel hij niet aan de bezetting zelf
deelnam).
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Bericht van Toestand in Ni fj g e gen

12-5-1969 De CpN is van plan om op -|g mei a>s% in Nijmegen (op die dag

v/ordt daar de openbare senaatsvergadering gehouden - zie bul-
letin no. 10 dd. 9 mei j.l.) met een speciaal nummer van "De
Waarheid" uit te komen, in een oplage van 1000 exemplaren.
Men zou daartoe CFN'ers uit het gehele district naar Nijme-
gen willen laten komen om deze uitgave aan de man (=student)
te brengen.
Het is de bedoeling van de partij deze krant samen te stellen
in samenwerking net de Kijmeegse studenten. Overleg daartoe
vond reeds plaats.


