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Situatie in Leiden
Op 1 mei is in Leiden om 12.00 uur 's middags een soort solidariteitsbijeenkomst gehouden, die weinig belangstelling trok en waaruit niets is voortgevloeid*
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Activiteiten op JL mei in Amsterdam
Op 3 mei vindt in de speakerecorner van het Vondelpark een bijeenkomst plaats van de SBO (Scholieren Belangen Organisatie).
Eveneens op 3 mei vindt in de Brakke Grond aan de Nes een verga»
dering plaats waar de neo-Provo-beweging zal worden opgericht.

"V-gidsen
. mei 1969

Dodenherdenking op Dam in tegenwoordigheid Koningin Juliana
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Trouw
2-5-1969/
c.q. fiadionieuwsdienst

De dodenherdenking op zondag k mei 's middags op de Dam, die door
de TV eal worden uitgezonden, zal worden bijgewoond door de
koningin en Prins Bernhard,
Tot nu toe geen meldingen over activiteiten op 5 mei a.s»
Tot nu toe zijn geen gegevens ontvangen over op 5 mei a.s. in
Amsterdam te ondernemen acties.
Tilburgse hoogleraar zal op dinsdag 6 mei colleges hervatten
Prof*
, hoogleraar in de wijsgerige sociologie en antropologie aan de katholieke hogeschool in Tilburg, heeft verklaard
dat hij ondanks de sluiting, vanaf dinsdag a.s. normaal college
zal geven. Vijftien wetenschappelijke medewerkers deelden mee
ook van plan te zijn hun werkzaamheden weer voort te zetten.
Het stafconvent van wetenschappelijk personeel zal eventuele
repressaille-maatregelen door het bestuur tegen hun werkwillige
collega1s afkeuren en zo nodig in staking gaan*

Trouw
2-5-1969

Groningers mogen - van eigen senaat - in Tilburg doceren
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De SJ op 1 mei
Nadat de SJ*ers op 1 mei hadden deelgenomen aan de CPN-demonstratie, gingen5?) bewust niet provocerend, in kleine groepjes naar de
1 mei-bijeenkomst van de PSP in Krasnapolsky. Dit in tegenstelling
tot de jongeren van de Bode Jeugd, die over de rijweg liepen, spandoeken met zich meevoerend.
Op de bijeenkomst in Kras, begon Guus Harkmann, landelijk voorzitter van de SJ zijn toespraak met de volgende zinsneden:

Het dagelijks bestuur van de senaat der Groninger universiteit
aal er geen bezwaar tegen maken wanneer Groningse docenten in Tilburg les gaan geven, aldus de rector-magnificus prof* dr*
op een door studenten bijeen geroepen vergadering om zich
solidair te verklaren met de Tilburgse studenten (zie ook bulletin
no. 3 dd. 2 mei, pag* 2)*
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"Ik wil niet spreken over gisteren (KonxngïTnrffnHg7; "ovsrr eventueel voortzetten van deze actie kunnen we in de HaarlemmerHouttuinen praten, na deze vergadering.11
Opm.; In de Haarlemmer Houttuinen 73 is het kantoor van de SJ
gevestigd.
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SJ en de "hetze" in de dagbladen
ÖUUB Markraann wil nog tijdens het a.s. weekend een nieuw nummer
van "ESJEE" gereed hebben, waarvan de inhoud gericht zal zijn
tegen de hetze in de dagbladen, n.a.v* de gebeurtenissen op
30 april J.l.
Voorts is vernomen dat in ieder geval Markmann voornoemd er niet
op uit is om rellen uit te lokken*

