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Berichten van
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Universiteit van ^Am s t er dam
De studentenvergadering van 8 mei stelde niet veel voor» De motie
met het ultimatum (zie bulletijö no* 9 dd. 8 mei) werd aangenomen
met slechts 30 stemmen v66r en tegen. Op het tijdstip van de stemming waren er 100 aanwezigen. Het grootste deel daarvan onthield
zich van stemming.
Aangekondigd werd dat er waarschijnlijk a.s. maandag gesproken zal
worden over sancties, indien de curatoren de eis in het ultimatum
gesteld (dat dinsdag IJ mei orn l1*.00 uur afloopt) niet zouden inwilligen. Toen gevraagd werd wie er voor sancties was, staken
slechts 15 van de op dat moment aanwezige 200 studenten de vinger
op* Deze sancties zouden ook aan de orde komen op een bespreking
op 8 mei in het ASVA-kantoor.
Johan Middendorp, voorzitter van de ASVA, zou tegen het aannemen
van de motie geweest zijn. Volgens hem zouden de mensen meer interesse hebben voor hun studie dan voor actie» Daarom zou het beter zijn om faculteitsgewijs actie te voeren. Halverwege de vergadering droeg hij de leiding over aan de voormalige voorzitter
, communist. Deze wekte de indruk geporteerd te zijn
voor meer leven in de brouwerij.
In de middag van 8 mei werd de telefooncentrale van de UvA voor
minder dan 5 minuten bezet. Op 7 wei was over deze actie overleg
gepleegd op het ASVA-kantoor. Tijdens die bespreking bleek het
grootste deel van het ASVA-bestuur tegen te zijn. Toch deden om
l'f.OO uur 10 jongeren een poging. Zij werden er uitgegooid door de
telefonistes en aanhangers van het standpunt van het ASVA-bestuur.

>richt van
9-5-1969

Radionieuwsdienst
8-5-1969

De meerderheid in het ASVA-bestuur staat op het standpunt, dat
aan de eis tot medebeslissen alleen dan kracht kan worden bijgezet
als de massa van de studenten bereid ia zich hiervoor in te spannen.
Leiden
Radionieuwsdienst Studenten in Leiden hebben hun ontevredenheid geuit inzake de
" 9-5-1969 7.00 uur afwijzende houding van het universiteitsbestuur tegenover hun
hervormingsplannen. Zij hebben besloten hun discussies onafge.
broken voort te zetten in het academiegebouw. De Leidse studenten leggen er de nadruk op dat dit geen bezetting van het
gebouw betekent*
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Radionieuwsdienst
9-5-1969 7.00 uur

Groningen
In Groningen zijn de discussies over democratisering van de
universiteit gisteravond rustig verlopen. De president-curator
maakte bekend dat in een rapport, dat volgende week verschijnt,
een nieuwe bestuursvorm zal worden voorgesteld. Daarin hebben
ook studenten en leden van de wetenschappelijke staf zitting»

Idem

Nijmegen
De rector-magnificus heeft aangekondigd dat hij de senaat op
maandag 19 mei bijeen zal roepen voor een vergadering die
openbaar zal zijn» Hij maakte daarmee een eind aan de onrust
onder de studenten, die was ontstaan na een weigering van de
senaat om bepaalde studenteneisen in te willigen.
Prof.
deelde mee dat de afwijzende houding van
de senaat berustte op een meerderheidsstandpunt en dat hij tot
de minderheid behoorde.
Dat laatste bleek inderdaad het geval. Een studentenvergadering
op 8 mei *s avonds, werd gedeeltelijk bijgewoond door prof*
en enkele andere senaatsleden. Nadat de rector»
magnificus fel was aangevallen, deed hij de mededelingen zoals
vervat in eerdergenoemd radio-bericht. Daarna nam de vergadering
een motie aan waarin men zich accoord verklaarde met de aangekondigde senaatsvergadering op de 19de, welke de punten uit de
resolutie van de studenten van 7 m«i J.l* zou moeten behandelen
(zie bulletin no. 7 dd. 7 mei). Ook werd besloten tot die datum
de discussie in de aula voort te zetten.
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