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Situatie aan de verschillende universiteiten en hogescholen

Vergadering van 7 nei 's middags l't.OO uur in de Oudemanhuis-
poort, ca 150 personen aanwezig; voor een deel bijgewoond door
leden van de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. In een
motie - zonder ultimatum - werd het recht op medezeggenschap
geëist. Er werden stencils uitgereikt, waarin werd meegedeeld
dat op donderdag 8 mei opnieuw vergaderd zou worden. In die
vergadering zou van het curatorium en presidium geëist worden
zich v66r dinsdag 13 mei om 14.00 uur uit te spreken voor een
principiële erkenning van het medebeslissingsrecht*
Gezien de geringe belangstelling voor de bijeenkomst van de 7det
zou de AS VA pogingen in het werk stellen voor de 8ste meer men-
sen te activeren.

Een motie aangenomen waarin gevraagd wordt het standpunt te
vernemen van curatoren en directeuren over algehele democra-
tisering* Het antwoord daarop moet binnen zijn v66r 19 mei a. s.
Aan het opstellen van deze motie heeft prof. een
werkzaam aandeel gehad*

Tilburg

Doordat 75 Tilburgse studenten op 6 mei met een bus naar Den
Haag waren voor het bijwonen van de debatten in de Tweede Kamer,
was de bezetting van de hogeschool die dag vrijwel nihil. Daar-
door kon het incident in de telefooncentrale ontstaan, waar-
over de pers uitvoerig berichtte.

De vergadering van 7 mei tijdens welke de bezetting werd opge-
heven,
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Bekend werd voorts dat ook lieden van het "Links Front" in Til-
burg v66r het beëindigen van de bezetting stemden.

Eindhoven

Op een vergadering van 800 studenten aan de TH in Eindhoven
is aan senaat en curatoren gevraagd zich uit te spreken over
het medebeslissingsrecht.

Leiden

Het actiecomité van studenten in Leiden heeft medegedeeld dat
de colleges aan de theologische en sociologische faculteit- -zijn
opgeschort om te kunnen werken aan volledige democratisering
van deze afdelingen. Aan de juridische faculteit heeft de we-
tenschappelijke staf zich met 35 tegen 1 stem achter de eisen
van de studenten gesteld.
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Wageningen

Aldaar ie een commissie van hoogleraren en stafmedewerkers ge-
vormd die de rector-raagnificus zal adviseren inzake de openbaar-
making van senaatsvergaderingen. De SVB heeft besloten voorlopig
af te zien van haar plannen de senaatsvergadering binnen te
dringen*

Twente

Studenten aan de TH in Drienerloo hebben een ultimatum gesteld
met eisen over medezeggenschap.

Delft

Op 7 mei vergadering van 300 TH studenten in ook voor het publiek
toegankelijke zaal» Aanwezigen van mening dat de curatoren een
nietszeggend antwoord hadden gegeven inzake de kwestie Tilburg.
Een voorstel (mede ingediend door de studentenvereniging "Politeia"
over terugtrekking van de Delftse Studentenraad uit de structuur-
commissie werd afgewezen, evenals een voorstel tot bezetting van
de TH.
Op ik mei zal opnieuw worden vergaderd. Op een vergadering die
•op 20 mei zal worden gehouden zal van de curatoren gevraagd worden
zich uit te spreken over medezeggenschap. Indien deze uitspraak
onbevredigend uitvalt zal men tot acties overgaan.

Nijmegen—«£•»»_•»

Tijdens een op 7 mei in de cantine wis- en natuurkunde in Nijmegen
gehouden forumbijeenkomst is een resolutie van de zgn. 2 mei-
groep met grote meerderheid van stemmen afgewezen. Het betreft
hier een rechtse groep voortkomende uit de sociëteit Roland, die
in actie is gekomen als verzet tegen linkse groepen.
Tijdens een uitgebreide discussie tussen enige professoren en
twee studenten, n.l. (trotskist) en
(anarchist), bleek dat prof. zich wel achter de op-
vattingen van de studenten schaarde voor wat betreft de democra-
tisering van de universiteit, maar niet voor wat de uitvoering
daarvan betreft zoals deze studenten voorstonden.
Door student werd een motie ingediend (die aange-
nomen werd) waarin aan de senaat gevraagd wordt (bijeenkomst
hedenavond) uitspraak te doen over medezeggenschap van alle gele-
dingen op alle niveaux, openbaarheid van het beleid en instelling
van een universiteitsvergadering met bindende bevoegdheden, die
op den duur het uiteindelijke algemene bestuur en beheer van de
universiteit overneemt.

Deze vergadering werd bijgewoond door Tilburgse studenten.
Bij het stemmen over de moties, mocht iedereen in de zaal meestem-
men, ook niet-studenten.

Na afloop van deze bijeenkomst, tijdens een kort gesprek, stelden
de studenten _ en , dat indien men
vanavond geen gehoor bij de senaat mocht krijgen, men maar moest
overgaan tot een machtsovername van universiteit.


