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Bulletin no. 3 d. d. 21 mei 1968
NSH-bulletin van
ca. 11-5-1968

. "Het Parool»
16-5-1968,
•VTrouw"
21-5-1968

Nederland
In rerband met de situatie aan de Sorbonne, heeft het^ NSR-bestuur
zich laten informeren over de achtergronden van de toestand in
Frankrijk. Op basis hiervan en van de verdere ontwikkelingen* zal
verslag worden gedaan op de eerstvolgende raadsvergadering. Onderzocht zal worden welke activiteiten naar aanleiding hiervan in
Nederland ontplooid kunnen worden, mede gezien de parallellen van
de onderwijshervormingen in Frankrijk en Nederland
en Posthumus).

in Nederland
Ook de Franse studentenleider
Op de op 22 mei a.s. te houden bijeenkomst in het Capit'oltheater
in Amsterdam
zal ook worden
gesproken door
_
Aangezien de Belgische regering hem de toegang tot België geweigerd heeft, zal betrokkene
via Duitsland naar Nederland reizen*

Bericht van
20-5-1968

SVB-bulletin van
2-5-1968

Bericht van
17-5-1968

Op 2J5, 2k en 25 mei a. s* wordt in Delft het 9e congres van de SVB
georganiseerd .
Opa. ; De buitenlanders, die voor de bijeenkomst op 22 mei in Nederland komen, zullen wellicht ook dit congres bijwonen'.
In verband met het rapport-Maris zullen het NSR- (»SVB)be»tuur en
de SVB via de grondraden het tegenrapport "Universiteit en Onderneming" (zie ook bulletin no. 2) gaan verspreiden.
Aangezien in het rapport-Maris ook de vrijheden van de professoren
worden beknot, hoopt men ook van hen steun te verkrijgen (a la
Parijs).
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B«richt van
17.5-1968

NSR-bulletin
ca 11-5-1968

Persberichten
18 «n 20-5-1968

"fropri* Cures
18-5-1968

Hst NSR-bestuur zou, in samenwerking ««t de grondraden van Vrije
Universiteit in Amsterdam en met die van de RK-üniveraiteit ia
Nijmegen, van plan zijn o« h.t.l. een bijeenkomst te organiaeren
over de s. g. n. Notstandsgesetze. Ken «Ou daarvoor de Duitse schrijvers
ala sprekers willen uitnodigen.
Hierin wordt meegedeeld dat op basis van de op 11 mei in Bonn verkregen informatie, de komende weken in verschillende steden in
Nederland informatie- en/of solidariteitsavonden moeten worden
georganiseerd*
Opm*« Op 11 mei vond in Bonn de grote demonstratie plaats tegen
de B. g. n* Notstandsgesetze* Daaraan poogden ook Nederlandse
studenten deel te nemen* Alhoewel een aantal van hen bij de
Duitse grens werd aangehouden en teruggezonden, slaagden anderen er in toch Bonn te bereiken*
Op de door de communistisch georiënteerde studentenvereniging
wPeriklesn op 1? »*i j«l* in Amsterdam gehouden bijeenkomst met
o. a. de SDS'er
als spreker, bracht Ton Regtien
naar voren, dat dit najaar in verschillende faculteiten/en docenten
over het rapport-Maria georganiseerd moeten worden* Hij vervolgde i
"Als zo' n discussie 's avonds moet worden gehouden, kan het best
eens voorkomen, dat er zoveel te bespreken is, dat men besluit de
volgende dag door te gaan, bijv. in een collegezaal, waar dan die
dag geen college gegeven zou kunnen worden* Daarmee souden studenten
en wetenschappelijke ambtenaren de universiteit weer zelf in handen
nemen."
In dit artikel wordt onder meer gesteld, dat het rapport van de
oommissie Maria op 22 juni in discussie komt in de Academische Raad.
"Het standpunt van de raad ligt nagenoeg vast. De Academische Raad
zal wijzigingen voorstellen op details, maar niet op de autoritaire
prlneipese Daarom moet zo snel mogelijk binnen de universiteit,
in alle faculteiten, een brede discussie over het rapport-Haris
en de plannen van de Academische Raad op gang komen. Dat moet een
discussie zijn van hoogleraren, wetenschappelijke staf en studenten
tezamen* Desnoods offert men voor zo* n diseussiedag in de grootste
collegezaal van de instituten maar een collegedag.op* Handel voor
het te laat is* Als Naris klaar is, zal een dergelijke discussie
onmogelijk zijn."
van de Nederlandse universiteiten, discussies van studenten

"Parool"
20-5-1968

De HSR heeft de Academische Raad schriftelijk verzocht de resultaten
van haar 'a avonds te houden bijeenkomst openbaar te Baken en zonder
uitstel de studenten de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren
aan het overleg inzake de herstructuering van het hoger onderwijs*
De RSR betreurt het dat, naar de Academische Raad zaterdag bekend
zou hebben gemaakt, het rapport volledig van de baan zou zijn* zonder dat de gronden voor deze beslissing de NSR werden meegedeeld»
Volgens de Academische Raad is echter het bericht, dat het rapportMaria van de baan zou zijn, niet juist.

"Algemeen Dagblad"
?1-5-1968

Volgens
, een der samenstellers van het SVB-tegenrappor t "Universiteit en Onderneming" is het rapport-Maris pro forma ingetrokken, maar is men bezig de ideeën uit het rapport bijna
ongemerkt op de universiteiten te verwezenlijken.

pamflet

Pamflet^van^de^IMA^U^IN^MIJ^AL)
Vrijdag 1? mei J.l. werd in Amsterdam, o.a. op de "Perikles"-bijeenkoast (zie boven) een pamflet verspreid van de .IMA.
Daarin wordt o.n* gezegd:
"Ook ü steunen wij als uw acties zijn gericht tegen de machthebbers
en wanneer U strijdt voor verbetering van sociale toestanden en vrijheid van woord en beweging. Helpt ons en daarmee U zelf, geeft fl op
als actief of sympathiserend lid van het verbond IMA, hetgeen wil
zeggen: In Mij Al. en:
Het Vertoond is in het leven geroepen om elkander te beschermen tegen
het brutaal en onredelijk optreden van de machthebbers en hasr collaborateurs als kerken, leger en politie, waarvan de laatste meent in
opdracht van de staat als SS'ers te kunnen optreden tegen mensen die
menen te moeten waarschuwen tegen het imperialisme, wat als een pest
door de gehele wereld woedt. Om dit te weerstaan, dienen wij, intellectuelen zowel als arbeidere en jeugd, zowel als ouderen, onze
krachten te bundelen en weerstand te bieden."
Als correspondentie-adres wordt opgegeven» IMA, Postbus 9333t Den
Haag en IMA, Boomstraat 33 kelder, Amsterdam.

"Der Speigel"
13-5-1968

Volgens een artikel in dit Westduitse blad over de studentenacties
in Frankrijk, zouden Duitse studenten in Parijs een afdeling van de
SDS hebben opgericht, die onder leiding zou staan van een zekere
, die wordt aangeduid als de expert van de SDS inzake
het hoger onderwijs.

De chef afdeling buitenland van de UNEF (Franse nationale studentenunie)
zou daar als de Franse contactman fungeren -en o.m. SDS-pamfletten in het Frans vertalen* Volgens dit
zelfde tijdschrift nodigde de Franse studentenleider
, voorzitter van de SDS, uit
om naar de universiteit van Nanterre te komen en daar te spreken»
trad da.irbij als tolk op. In aansluiting werd gedemonstreerd
en bestormden studenten het administratiegebouw van de universiteit*

^ , richt van
'"

Deagnst ra t i g
Op 21 mei zou in Amsterdam on 12*00 uur een demonstratie worden ge*
organiseerd vanaf de Rozengracht via Buitenveldert naar de Oudemanhuispoort. Indien er voldoende opkomst was, wilde men na afloop deze
poort bezetten*

Bericht van
~^~ ^

gi.jegnkomst_og_gl_"»i
Op het SVB-kantoor aan de Rozengracht 55 zou op 21 mei om 14*00 uur
een bijeenkomst plaatsvinden, aangeduid als grote bestuursvergadering van de faculteitskernen van de Universiteit van Amsterdam en
de Vu, om de acties te bespreken.
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Bericht van
~^~ *

Pamfletten |a_A£sJbe£daii_veragreid
Op 21 nei «arden en worden in Amsterdam gedrukte pamfletten van d*
SVB en de SJ verspreid, waarin de arbeiders worden opgeroepen Bieb
solidair te Terklaren net de studenten»
Medegedeeld wordt, dat aan de Vrije universiteit tientallen studentassistenten werden ontslagen als gevolg van da bezuinigingapolitiek
van dé regering en dat dieselfde politiek in de bedrijven leidde
tot werkloosheid onder de bouwvakkers« textielarbeiders, metaalarbeiders enz. Gesteld wordt o.a.:
"In de bedrijven staan de arbeiders onder de dictatuur van de bazen.
Aan de universiteiten bestaat dezelfde situatie, die in de toekomst
nog verscherpt zal worden. In de bedrijven zouden de arbeiders het
voor het zeggen moeten hebben. De studenten eisen nu zeggenschap aan
de universiteiten. Arbeiders en studenten hebben een gemeenschappelijke vijand. Dat bewijzen de ontslagen, dat bewijst het feit, dat

- 6ze In de bedrijven en aan de universiteiten niets te vertelen hebben.
In Frankrijk staan arbeiders en studenten samen op de barricaden
en vechten tegen de onderdrukking en terreur van de gaullistische
politie. Bedrijven en universiteiten houden eij bezet. Ook in
Nederland moet een front genaakt worden?.
"Tegen de bezuinigingapolitiek van de regering De Jong"
"Tegen de ontslagen en de werkloosheid"
"Voor zeggenschap in de bedrijven en de universiteiten*
De beweging in Amsterdam is reeds begonnen. Woensdagavond
houden de studenten aan de Vrije Universiteit een protestvergadering tegen de ontslagen"
"Arbeiders solidair met studenten"
"Studenten solidair met arbeiders".

