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Dé V/aarheid
6-6-1969/pamflet

Op 11 juni zal in alle zalen van Marcanti in Amsterdam een proteetbijeenkomst worden gehouden tegen de berechting. Het initiatief daartoe is uitgegaan van een comité (aie vorig bericht),
waartoe o.m. behoren:
, secretaris van het CPN-district
Amsterdam;
, voorzitter van de A3VA, lid bezettingsraadj Ton Regtien, lid SBK-3VE en lid bezettingsraadj
, lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor de
CPN;
, actie-secretariö van de A3VA en een tweetal
leden van het communistisch bouwvakactiecomitéï
, voorz,
ANJV-distr. Amsterdam.
In pamfletten, in een oplage van 100.OOC exemplaren bij drukkerij
vervaardigd, wordt opgeroepen tot het bijwonen van de.se
protestbijeenkomst. Als sprekers zullen optreden Karcus Bakker,
lid partijbestuur van de CPN,
van de ANB(NVy)-jongeren,
. lid van het partijbestuur van de PSP, Ton rtegtien
en
, gewestelijk bestuurder van de PvdA.
Onder het pamflet worden de namen vermeld van 2B personen* Cnder
hen zijn behalve de hierboven vermelden, ö.ra. de volgenden interessant:
, nam deel aan bezetting, in 1967
bestuurslid 3VB-Amsterdam. thans lid van ASVA-ledenraad (=grondraad) voor de S VB;
, lid bezettir.gsraad en bestuurslid
SVB-Ansterdam;
, arts, gaf tijdens de bezetting in
het Kaagdenhuis, aldaar spreekuur;
, lid tezettingsraad, oud-voorzitter AijVA;
van de oJ (mogelijk
ie hier bedoeld
.,.landelijk voorzitter van de GJ);
van de Kritische Leraren Organisatie (KLO), en
', trotskist en lid bezettingsraad.
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Vergadering .bnagjbters of? 9 Juni in de OudemanhuisT>oort
Tijdens een op 9 juni in de Oudenanhuispoort in Amsterdam gehouden
bijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door 300 personen, waaronder
ook een aantal niet studenten hebben de bezetters van het Maagdenhuis zich beraden over de te ondernemen stappen en acties tijdens
het proces. De vergadering werd voorgezeten door
.
De inleiding \verd gehouden door
, lid bezettingsraad en bestuurslid SVB-Amsterdam. In de vergadering kwam naar vore
dat men er een politieke zaak van wil maken. 2owel
als de trotskist
wilden niets weten van juridische
bijstand. De indruk bestaat dat zij echt rellen will3n.
Op de vergadering waren ook enkele leden van de Y/estduitse 3inkseocialistische studentenorganisatie, de SDS, aanwezig.
Volgens dit bericht woonden leden van de SDS deze vergadering bij
om de ervaringen bij Duitse studentenproceseen opgedaan, door te
geven.
Tijdens bedoelde vergadering werd besloten:
a. de solidariteit onder de bezetters te handhaven;
b. vanaf 9 juni 's avonds in de Oudenanhuispoort een permanent
actie- en informatiecentrum onder te brengen waar d.m.v. pamflet
ten e.d. niet alleen studenten, maar ook aan andere belangstellenden mededelingen worden verstrekt;
c. vanuit de Oudemanhuispoort vertrekt op woensdag 11 juni - tijdstif
onbekend - een demonstratieve optocht naar Marcanti, waar o.n.
Jlarcus Bakker zal spreken ( zie vergadering van pag.1);
d. donderdagmorgen 12 juni om 900 uur (begin procas) aull«n alle
Maagdenhuis-bezetters zicii verzamelen bij het gerechtsgebouw aan
de Prinsengracht in Amsterdam,
De SDS en het proces in Amsterdam
Tijdens het op 6, 7 en 8 juni in Tilburg gehouden 11e congres vnr;
de SVB werd een brief voorgelezen van het SDS-hoofdbestuur, waarin
dit congres fel werd bekritiseerd. Volgens de SDS'ers (enigen van
hen woonden de beraadslagingen in Tilburg bij), vergaderen de leiders van de studentenoppositie daar over theoretische problemen,
terwijl in Amsterdam een actie gepland
.. moet . worden ter begeleiding van het proces tegen de bezetters van het Maagdenhuis.
De SDS'era gingen na afloop van het congres met Ton Regtien naar
Amsterdam.
Op bedoeld congres werd voorts bekend dat het de bedoeling is, op
de eerste procesdag aan de mensen buiten het gebouw informatie te
verschaffen over wat binnen aan de gang is. A.B. donderdagavond
zou er weer gedemonstreerd worden.
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Demonstratie gepland^ voor zaterdag 14 .juni van _SJ en SVB
De SJ en SVB zijn van plan om op zaterdag 1^ juni a.s. in Amsterdam
te demonstreren tegen de hoge vonnissen, die naar men vervracht donderdag geveld zullen worden over de bezetters van het

