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Bericht van Solidariteitsbijeenkomst op 6 mei in Amsterdam
7— 5— 1969' •* •* * Tijdene een op 6 mei in Amsterdam door de ASVA georganiseer-

de Solidariteitsbijeenkomst net de studenten in Tilburg t bena-
drukte een afgevaardigde uit die stad, een zekere , dat de
beste vorm van solidariteit, het eisen van medebeslissings-
recht per universiteit zou zijn. Een onbekende SVB'er diende
daarop een motie in waarin werd geëist dat de ASVA zich zou terug-
trekken uit de werkgroep bestuursstructuur (zie ook pag* 3,
bulletin no. 7, van heden). Dat diende te gebeuren omdat er tot
nu toe in die commissie vrijblijvend gepraat was en er nog niets
concreets was uitgekomen.
Daarop wierp prof» , die ook deel uitmaakt van deze

~ commissie, zich in de strijd. Hij deelde mede dat er bij het
^ begin van de werkzaamheden van deze werkgroep er juist door de

studenten was aangedrongen op die vrijblijvendheid*
Opmerkelijk was dat de ASVA-secretarie/penningmeester

- , bijviel. Daarna keerde de bekende Amster-
damse student zich tegen prof* , waarop
deze reageerde met mee te delen dat slechts 1/3 van do ver-

' gaderingen van de werkgroep had bezocht en er dus niet over kon
oordelen. Niettemin werd de motie aangenomen.

Een tweede motie, voorgesteld door , werd niet in
stemming gebracht. In deze motie werd geëist dat vóór donderdag
a.s. door het universiteitsbestuur een principe uitspraak moest
worden gedaan over het medebeslissingsrecht op alle niveaux*
Opm.: De indruk bestaat dat deze motie niét in stemming werd

gebracht, omdat men eerst de vergadering van hedenmiddag
7 mei, 14.00 uur, wilde afwachten.



Bericht van
7-5-1969

Bericht van
7-5-1969

Situatie in Wageningen
In verband met een bericht in een ochtendblad dat studenten van
de Landbouwhogeschool in Wageningen gisteravond besloten op
8 mei een besloten senaatsvergadering binnen te stappen om hun
wensen over medebeslissingsrecht kenbaar te maken, werd verno-
men dat inderdaad op de 8ste, 's middags om 16*00 uur een
senaatsvergadering zal plaatsvinden. Er is sprake van dat 50
studenten een bezetting zullen organiseren.

Contact van VU-studenten met Pegasus
In verband met het bezoek van minister Veringa op ik mei a.s.
aan de VU, hebben studenten van die universiteit zich tot de
communistische boekhandel Pegasus gewend en gevraagd om affi-
ches van o.a. Marx en Lenin*
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Congres Rode Jeugd

Op zaterdag 10 mei a.s. organiseert de Rode Jeugd een congres
in "De Brakke Grond" in Amsterdam.

Situatie Delft

Hedenavond om 19*30 uur organiseert de Vereniging voor Studie-
en Studentenbelangen in Delft (VSSD) in het Oude Hoofdgebouw van
de TH aan het Oude Delft een speciale vergadering*
Op de agenda staat vermeld:
!• Antwoord curatoren, rector-magnificus en assessoren op de

Tilburgse kwestie.
2* Struotuurwijzigingsvooratellen TH.

Persbericht
7-5-1969

Ernest Handel zou vandaag voor Tilburgse studenten komen spreken.
Noot: Mandel is een bekend Belgische trotskist.


