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Bijgaand moge U worden aangeboden
bulletin nr. J>7, bevattende gegevens
inzake studentenactiviteiten.
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Bulletin no. 37 d.d. 2 mei 1969

Bericht van
1-5-1969

:)

Op 1, 2 en 3 niei organiseert het Studium Generale van de katholieke universiteit van Nijraegen een congres over "w'at is nu
eigenlijk het fascisme?". Zr zullea lezingen, ciiscussies en een
tentoonstelling worden gehouden, terwijl ook een documentaire
vertoond zal worden over het alledaagse fascisme. Op 2 mei zal
een
"
spreken, alsook
. 's Avonds wordt een
film vertoond over Anton Mussert; voorts zullen dan spreken de
Nijmeegse studenten
Op 3 niei wordt het woord gevoerd door <
. ,
~
~

Bericht van
30-^-1969

Persbericht
1-5-1969

Bericht van
1-5-1969

Congres over fascisme in Nijmegen

Situatie in Nijmegen
In de avond van 29 april werd in Nijmegen een soort "bezetting"
van de aula gehouden. Sr werd gesproken over Seda en Griekenland.
Besloten werd dat indien de senaat niet snel een discussie organiseert over de structuur van de universiteit, de studenten zelf
(buiten senaat en curatoren om) besluiten zullen neraon.
;)

Nijrcegen (vervolg)
Inzake deze eis werd een brief overhandigd aan de Nijmeegse
rector-magnificus, waarin deze v/erd gevraagd voor 2 mei 's avonds
6 uur bekencl te maken in hoeverre de senaat aan het verzoek wil
voldoen. Mocht deze eis niet worden ingeivilligd, dan sal op
6 nei een openbare universiteitsvergadering in de aula worden
belegd.
Tijdens de vergadering van 29 april is een actiecomite gevcrmd.
Nijmeegse studenten schijnen overigens het bezetten van gebouwen een achterhaalde zaak te vinden. Sij zouden iets heel
nieuws willen.

•icht van
30-4-1969

Situatie in Tilburg

Bericht van

Solidariteitsactie Tilburg in vrijwel alle andere universiteitssteden?
_^_

Alhoev/el de studentenactie in Tilburg is voorbereid door "Links
Front", hebben ook vele "rechtse" studenten, bijv, leden van de
vereniging "Olof" zich erbij aangesloten. Het gaat daarbij voornamelijk tegen het autoritaire cptreaen van de president-curator
en veel minder tegen dat van de rector-magnificus.
Sommige professoren schijnen achter de studenten te staari, zoals
die de colleges zou willen laten doorgaan.
Volgens persberichten van 1 mei zou de situatie zich verscherpt
hebben nadat curatoren hadden neegedeeld dat de sluiting zou
worden opgeheven, indien de studentenorganisatie de normale gang
van zaken zou waarborgen. Deze inededeling werd met gejoel ontvangeru

Op een NSR-vergadering van 30 april j.l. in Utrecht is besloten
tot een landelijke solidariteitsactie op 2 mei. Deze zal bestaan
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uit het bezetten van een bestuursgebouw van elke universiteit
's middags om 2 uur. - Het tijdstip v.alt samen met een belangrijke
vergadering in Tilburg.
Nijmegen was niet op de vergadering" vertegenwoordigd; V/ageningen
zag geen kans tot een dergelijke bezetting; de SRVU ging in principe accoord, maar wist niet of ze mensen genoeg had om als bezetters te fungeren; de ASVA toonde zich lauw en zag er niet veel
in.
Situatie in Groningen

Bericht van
1-5-1969

Persbericht
23-4-1969

Ca 10 personen ve.rzamelden zich op 1 mei om l^f.OO uur op het
bordes van de universiteit onder leiding van een kunstschilder,
, Zij hadden een rode vlag bij zich, riepen op om
in de aula te protesteren tegen de situatie in Tilburg en verspreidden pamfletten van de Groningse SVB en de Gronstra. Daarin
werd opgeroepen tot een solidariteitsbijeenkomst 's middags om
1^.30 uur. Deze bijeenkomst werd slechts bijgewoond door ca 25
personen. Een en ander had niets te betekenen.
*)

Nieuw studentenblad
Aan de Amsterdamse universiteit is een nieuw studentenblad verschenen, genaamd "Poorter". Het noerat zich een veertiendaags
onafhankelijk nieuvvsblad voor de faculteiten en heeft een oplage
van ca 1000 exemplaren. Het eerste nummer ervan (4 pagina's) is
voor een kwartje te koop.
De bedoeling is ieitenraateriaal te verspreiden over acties en
andere zaken de faculteiten betreffend. Ook buitenlandse ontwikkelingen komen aan bod, zoals in een artikel over de naweeen van
de mei-revolte in Parijs.
Sindredacteur is
. De ideeen voor het
blad zijn geboren in de werkgroep die ook Vietnamoverzichten en
het materiaal over Mexico heeft geproduceerd.

Bericht van
1-5-1969

over onderwijszaken
Tijdens een bijeenkomst van de NAVO-werkgroep in Leiden op zaterdag 26 april j.l. gaf
*, secretaris buitenland van
de NSR en in Tiiburg studerend, als zijn mening dat er in de onderwi jszaken op dit ogenblik niet veel perspectief zit. Volgens
hern heeft de anti-NAVO-actie wel toekomst. Daarom zal hij een
hele week uittrekken om deze actie "op poten" te zetten.
Lid landelijk bestuur SDS in Nederland

Bericht van
30-4-1969

Persbericht
1-5-1965
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Op 30 april 's avonds is in Groningen het landelijk bestuurslid
van de SDS,
gearriveerd; op 1 mei zou hij
met anderen, onder wie
op een vergadering in Groningen spreken.
*)

UNEF ziet af van mars in Parijs
Nadat de Franse regering alle 1 tnei-demonstraties had verboden,
besloot de Franse nationale studentenunie haar mars door het
oosten van Parijs, waarmee zij De Gaulles verdwijning wilde
vieren, af te gelasten.
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korte ti.jd in arrest
De studentenleider
werd op 29 april j.l. gearresteerd bij relletjes aan de universiteit van Frankfort. Hij protesteerde met anderen tegen het feit dat een Perzisch student
niet meer werd toegelaten tot de universiteit.
.Kort daarna werd
weer vrijgelaten.
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*) Vrij voor actie.

