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De specialist
Op 19 mei j.l. hield de specialist
spreekuur In
het Maagdenhuis. Volgens een persbericht van 21/5» konden enkele
patiënten rekenen op zijn hulp* Hij maakte tevens van de gelegenheid gebruik een spoedcursus EHBO te geven.

over de situatie
t secretaris van het ASVA-bestuur verklaarde in een
interview te geloven dat door de macht, die "we de laatste
week ontwikkeld hebben de autoriteiten duidelijk hebben laten
zien, dat we in een overleg, dat was bedoeld ons zoet te houden,
geen zin meer hadden* En dat nu deze macht getoond is, niet
alleen in het Maagdenhuis maar ook in de faculteiten daarbuiten,
wat het grootste succes van deze actie is, dat we dus inderdaad
de onderhandelingen, die nu sullen gaan beginnen, met vertrouwen
tegemoet kunnen zien, omdat weni&us zeker zijn van een macht,
een werkelijk willen democratiseren van de universiteit, niet
door vrijblijvend overleg, maar door acht eraan te gaan werken1.1.
Op een vraag wat hij vond van de nogal afkeurende woorden die
over de actie in d* pers, voor radio en TV gesproken zijn, antwoordde
, dat hij geloofde dat de situatie die nu ontstaan is, niet een situatie is die alléén voortkomt uit de actie
van de studenten, maar dat die gewoon ingebouwd is in het mechanis
me van onze maatschappij, dat "zo gauw als er dus werkelijk veranderingen op het spel staan - en die veranderingen zijn niet af
te dwingen door wat wij dan noemen democratische middelen - dat
die veranderingen afgedwongen moeten worden door middelen, die
dan niet iedereen goed liggen, dat dan iedereen gaat schreeuwen,
omdat men dat niet gewend is".
Opm»; De indruk bestaat dat
niet heeft meegedaan aan de
bezetting van het Maagdenhuis.
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Radionieuwsdienst
15.00 uur 21-5-1969

Leiding universiteit trekt representatiYiteit^ASVA in twijfel
Het bestuur van de Amsterdamse universiteit vindt het zeer
de vraag of het ASVA-bestuur nog wel langer als representant
van de studenten kan optreden. De voorstellen van burgemeester
Samkalden werden namelijk aan dat bestuur gezonden, die deze
doorstuurde naar de bezettingsraad. Nu de bezetting geëindigd
is, bestaat deze raad niet meer*
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PSP-partijbestuursvergadering afgelast
Een PSP-partijbestuursvergadering die hedenavond in Amersfoort
zou worden gehouden, is afgelast in verband met de interpellatie in de Tweede Kamer*

Bericht van

Solidariteitsactie van kweeksehoolleerlingen?
Volgens een mededeling van
, wordt hedenmiddag
in de Brakke Grond in Amsterdam om 16.30 een bijeenkomst gehouden van leerlingen^&weekscholen en zoveel mogelijk onderwijzers met het doel een solidariteitsactie met studenten te
bespreken*

