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Krant Ondervjijafront vezBchenen
Op 12 mei 1969 in de enige tijd p-o leden aangekondigde krant
van het Ondervd jsfront, genaamd "Ho, die meester" (Hadimeester)
verschenen. l>& krant heeft primair tot taak de scholieren
?,elf liet antwoord te doen vinden op de beschreven eituatiec
in het onderwijs.
De informatie, die door gebrek aan ;',old niet in dese krant
kon worden opgenomen, hoopt het onderwijefront in september
a.B. doelgericht per onderwijstak te verspreiden via brochures,
waarvoor in tegenstelling tot deze krant v/el betaald moet
In 16 steden aijn actiecentra ingericht, van waaruit de verspreiding plaatsvindt. Zeker 1000 scholieren zijn bij de verspreiding ingeschakeld.
Opm>t liie voor de voorgeschiedenis o.a. bulletin no.36,
d.d. 25-^-1969.
Volgens dit nieuwe studentenblad zullen 6 tot 8 weken na het
verschijnen van d« onderwijskrant streekcongre&sen gehotiden
worden over onderwijsproblemen. Het ie de bedoeling dat de
actiecentra als aktiegroepen sullen blijven bestaan en deze
streekcongressen zullen organiseren.

"Poorter"
Dit nieuwe blad is speciaal gericht op faculteitsnieuws.
Het verschijnt eens per twee weker er, wordt gedurende de
proefperiode tot de zoraervacantie bekostigd u:.t subsidies
van de ASVA en de SHA(=Studieraad ASVA).
ASVA^congres op 22 en

a

ASVA houdt op 22 en 23 mei een congres over het overleg,
dat plaatsvindt in de diverse faculteiten.
De reden voor het houden van het congres is, dat docr wederzijdse informatie en het gezamenlijk doordiscussiëren van
veelal gemeenschappelijke problemen, de meningsvorming gestimuleerd wordt. Ook de daadwerkelijke samenwerking van de
faculteiten en daarmee de functie van de j\£VA sal op het congres
aan de orde moeten komen, aldus een mededeling in dit studentenblad.

- 2Bericht van
half april '69

Bericht van
eind april '69

het voortbestaan van de SVB
Tijdens een vergadering van de SBK-SVB op 8 april in Wageningen,
werd buiten de agenda om gesproken over de organisatievorm van de
SVB, Daarbij bleek dat
van mening was, dat het
beter zou zijn de SVB maar op te heffen. In plaats daarvan wilde
hij plaatselijk studentenoppositie gaan voeren, middels actiekernen, die zich zouden moeten verzetten tegen de grondraden (een,
soort "culturele revolutie" binnen de SVB).
Deze suggestie van
werd door de overige aanwezigen over het
algemeen niet gewaardeerd.

Bericht van
eind april '69

Scholing SVB
Blijkens een circulaire d.d. 2-W1969 aan de leden van de SBK-SVB
zullen
en
de scholing in de SVB grondiger gaan aanpakken.

Documentatiemap
"PROVADYA?"
9-5-1969

Communicatie-poging inzake studentenactiee
Zogenaamde "Provadya?"-groepen die in oua land sinds oktober 196?
zouden bestaan (jongeren in de sfeer rond Fantasio (Provadya?Amsterdam) en Hitweek) willen documentatiemappen uitgeven waarin
moties, verklaringen, resoluties etc. van studentengroeperxngen
worden bijeengebracht, een en ander om de "communicatie" te
bevorderen. Een eerste map is verschenen. (Nadere gegevens omtrent "Provadya?" zijn dezerzijds niet bekend.)

The Observer
13-^-1969

De Engelse nationale Unie van studenten naar links
De fingelee nationale studentenunie heeft op haar congres begin
april een zwenking naar links gemaakt. Volgens vroegere en huidige
leden van het uitvoerend bestuur maakte de organisatie hiermee
zijn grootste ommezwaai sinds 20 jaar. Behalve dat in het bestuur
werd besloten een reeds
een communist zitting kreeg
gesloten overeenkomst met de Associaticn of Education Coinmittees,
inzake het deelnemen van studenten aan plaatselijke overlegorganen,
te annuleren. De taak van het uitvoerend bestuur is voortaan
beperkt tot een coördinerende rol; men zal zich niet meer bezighouden met onderhandelingen op nationaal niveau. Er is bovendien
sprake van dat deze studentenunie een syndicalistisch, politieke
organisatie wordt naar het model van andere Europese studentenorganisaties»

- 3Berichten van
12-5-1969

De tijdelijke bezetting van het Haagdenhuis op 12 mei
Tijdens de bezetting van bet Maagdenhuis, het bestuurscentrum van
de Universiteit van Amsterdam op 12 mei, bleek dat in ieder geval
vier vooraanstaande studenten de zaak regelden, t.w.
,
communist en oud-ASVA-voorzitter, de bekende Ton fiegtien,
en
.

Persbericht
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Reactie ASVA
Al tijdens de bezetting heeft het bestuur van de ASVA zich openlijk van de actie gedistancieerd, omdat die niet strookte met de
door haar uitgestippelde overlegprocedure. In een in de avond van
12 mei uitgegeven verklaring heeft het ASVA-bestuur anderzijds
het inroepen van politie-hulp ten strengste afgekeurd* Geconstateerd wordt dat voor de eerste keer sinds de democratiseringsbeweging de politie een universiteit of hogeschool is binnengegaan
"om door middel van intimidatie de gerechtvaardigde eisen van de
studenten de kop in te drukken".
De handelwijze van de rector-magnificus, aldus de verklaring, is
in flagrante tegenspraak met zijn met de mond beleden principes*

Radionieuwsdienst
8-5-1969

De meerderheid van het ASVA-bestuur heeft ook bezwaren gehad tegen
de korte bezetting van de telefooncentrale van de UvA op 8 mei*
Zij staat op het standpunt dat aan de eis tot medebeslissen alleen
dan kracht kan worden bijgezet als de massa van de studenten
bereid is zich daarvoor in te spannen.

Radiouitzending
Hf-5-1969

Voorzitter studentenvergadering in de aula UvA

Bericht van
13-5-1969

Vergadering voor VÜ-studenten op 19 mei
Op 19 mei wordt er ia het provisorium van de VU een studentenvergadering gehouden.
Opm,; Op de studentenvergadering van de VU op S mei j.l.« werd
een motie aangenomen, waarin het standpunt van curatoren
en directeuren over algehele democratisering werd gevraagd,
Het antwoord moest vóór 19 mei binnen zijn*

