1..

Ho. 982.^

Dit bulletin bestaat uit 2 blz.

Leids Universiteitsblad (LÜB)
16-3-1970

Persbericht
19-3-1970

Persbericht
^-3-1970

Persbericht
5-3-1970

Ex. no.

De ALSV en het wetsontwerp VERINGA
In een persverklaring van de Algemene Leidse Studentenvereniging
(ALSV) wordt o.m. gesteld "dat het bij POSTHUMUS en VERINGA opvallend
is, dat op geen enkele wijze wordt ingegaan op eerder geleverde kritiek. De leidraad van beide plannen is het weigeren van invloed aan
de arbeiders op de universiteiten. De voorstellen", aldus de verklaring, "worden door de studentenoppositie volstrekt van de hand gewezer
De studenten hebben overigens niet de illusie, dat met de tot op hedei
toegepaste oppositiemiddelen ook maar de geringste amendering van de
voorstellen mogelijk is.
Gestreefd zal dan ook worden naar een nieuwe organisatievorm, die
wel op een adequate manier weerstand zal kunnen bieden aan de ontwikkelingen binnen het kapitalisme en die tenslotte in staat moet zijn
genoemd stelsel door betore samenlevingstoestanden te vervangen".
Onderwijsfront en USOOP kritiseren GROSHEIDE
Het Onderwijsfront en de Unie van Studenten aan de pedagogische academies (USOOP) vinden dat het voorontwerp voor een nieuw basisonderwijs van staatssecretaris GROSHEIDE ertoe bijdraagt, dat aan de eisen van de economie meer wordt tegemoetgekomen. Het is "een perfide
poging om de ontwikkeling van kinderen uit die lagen van de maatschappij die in de "oude" school niet aan hun trekken komen, slechts toe
te staan in zoverre er gebruik kan worden gemaakt van hun arbeidskracht"» In de nieuwe school wordt het blokkensysteem ingevoerd.
De leerling die niet voldoet aan de eisen, mag de cursus niet overdoen, maar verdwijnt naar een lager niveau. De leerling komt via een
soort zelfselectie op de plaats waar hij economisch thuishoort, aldus
het commentaar.
Eerder had de USOOP in een brief aan minister VERINGA meegedeeld
dat als de voorstellen van staatssecretaris GROSHEIDE inzake een
hervorming van de academies zouden worden aanvaard, dze organisatie
zich uit het gezamenlijk overleg hierover in Lochem zou terugtrekken
en buiten-parlementaire acties zou gaan voeren.
Kleuterleidsters in contact met Kritische Leraren
Een zestigtal kleuterleidsters en aankomende leidsters uit Utrecht,
Amersfoort en Bilthoven waren op 4 maart j.l. in Utrecht in de Kargadoor bijeen om onder leiding van twee leden van de werkgroep Kritische Leraren uit Nijmegen te praten over vernieuwing van het kleuteronderwijs» Unaniem werd besloten een werkgroep in het leven te
roepen die zich daarmee actief gaat bezighouden.

- 2SJ-stencil van
ca 17-3-1970

$ mei-acties van de afdeling Amsterdam-Oost van de SJ
Tijdens een op 10 maart j.l. gehouden vergadering van leden van de
SJ-afdeling Amsterdam-Oost, is besloten tot een groot "voorjaarsoffensief" met acties op 5 mei a.s. Deze SJ'ers willen hun visie
duidelijk tegenover die van de feestvierders zetten. De Tweede
Wereldoorlog is volgens hen niet gewonnen door de Duitsers uit Nederland te verdrijven. Om een en ander duidelijk te maken is een goed
gevoerde propaganda-actie nodig die vergezeld gaat van "(harde)
straatacties11» "Ook wij zullen zoiets als een bevrijdingskrant uitbrengen* Hiertoe is een redactiecommissie benoemd die de volgende
thema's gaat uitwerken: woningnood, Griekenland, Portugal, Indonesië,
Vietnam, onderwijs en democratisering, De Telegraaf, Het Parool en
het Voormalig Verzet (vooral nazoeken wat deze heren de laatste tijd
zoal uitgevreten hebben), kazerneacties (ist Befehl nog immer Befehl?)
een plan dat voorlopig nog geheim moet blijven", aldus het stencil,
pm. 1. De afdeling Oost van de SJ staat bekend als een afdeling die
van actie houdt.
2» Hoewel men zich in de "bevrijdingskrant11 ook wil bezighouden
met de woningnood, wil de SJ niet mee doen, zo werd vernomen,
aan de "bezettingsdag" op 5 mei a.s. van de Aktie «70.
Deze laatste actie gaat uit van de zgn. Oranje Vrijstaat van
Roei van DUYJN c.s. Al eerder is gebleken dat de SJ als organisatie niet voor deze nieuwe "provo"-beweging voelt.
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De Westduitse SDS heeft zich ontbonden
De Socialistische Duitse Studentenbond (SDS) heeft zich op 21 maart
j.l. ontbonden. Volgens een woordvoerder heeft deze organisatie de
laatste twee jaar niet behoorlijk gefunctioneerd. De ontbinding was
volgens hem politiek noodzakelijk, omdat de organisatie was uiteengevallen in drie groepen: de anarchisten, de maoisten en de stalinisten. Het hoofdkantoor in Frankfurt zal worden gesloten eu de archiever
zullen worden geschonken aan de linkse uitgeverij "Neue Kritik" in
Frankfurt.
Opm. Van buitenlandse zijde was reeds bij herhaling vernomen dat de
SDS de laatste tijd weinig meer voorstelde. Zo waren er grote
tegenstellingen binnen het landelijk bestuur en werden oproepen
om aan protestdemonstraties deel te nemen, niet of nauwelijks
meer beantwoord*

