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SJ acht aich niet schuldig aan rellen op Koninginnedag
De SJ heeft in een pamflet dat in een oplage van 15*000 exemplaren
in Amsterdam is verspreid, de beschuldiging van de hand gewezen
verantwoordelijk te zijn voor de wanordelijkheden op 30 april j «l*
in Amsterdam* De SJ meent het slachtoffer te zijn geworden van een
hetze, die ertoe zal leiden, dat de SJ in het vervolg voor elk
wanordelijk gedrag verantwoordelijk zal worden gesteld. Overigens
is de SJ van mening dat de viering van de verjaardag van de Koningin geen "persoonlijke felicitatie" ie, maar dat deze dag wordt
misbruikt als demonstratie voor de bestaande orde* Als een van de
oorzaken van de ongeregeldheden op Koninginnedag noemt de SJ het
gevoel van machteloosheid onder de jongeren tegenover de beslissingen van beroepspolitici over zaken als de extra-uitgave voor
de NAVO, de verhoging van de tramtarieven, de BTW en de woningnood*
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Meeting op 7 mei a.s. in de Oudemanhuispoort
Inzake deze bijeenkomst is nog vernomen dat daarbij Tweede Kamerleden aanwezig zullen zijn* Het zou de bedoeling van de studenten
zijn eisen te stellen. Indien daaraan niet zou worden voldaan
zouden eventueel acties volgen,

Bericht van
5-5-1969

Resultaat studentenvergadering Tilburg van 5 °«i
Tijdens deze vergadering zijn enige moties aangenomen»
l» Van het curatorium en de senaat wordt geëist dat zij v66r
woensdag ? mei om 15.00 uur hun standpunt inzake het medebeslissingsrecht bekend maken. Indien dit niet gebeurt, zullen
de studenten maatregelen treffen die het functioneren van de
hogeschool in de autoritaire structuur onmogelijk maken.
2. Aan de hoogleraren-faculteitsvoorzitters wordt gevraagd ten
minste 2 weken uitstel te geven voor het afnemen van tentamens.
3». Aan de leiding van de hogeschool wordt gevraagd geen maatregelen te nemen tegen de bezetters* De bezetting duurt tot woensdag
13*00 uur.
Een vierde motie, waarin werd geëist dat als een groep van minstens
5 studenten normaal college zou willen volgen, dit door het ATSObestuur mogelijk moest worden gemaakt, werd met een kleine meerderheid van stemmen verworpen. Toch werd daarop besloten om naast
het projectonderwijk waarmee maandag 5 mei werd begonnen, ook
mogelijkheden te openen voor normale colleges.
Tijdens de bijeenkomst bracht
, die samen met ATSOvoorzitter
diezelfde dag door minister Veringa werd
ontvangen (het was oorspronkelijk de bedoeling dat vier vertegenwoordigers naar Den Haag zouden gaan), verslag uit van het gesprek.
zou de minister hebben voorgesteld aan de leden van de
Tweede Kamer voor te stellen aan te vangen met het experiment
projectonderwijs.
V66r woensdag a.s. zullen geen studentenvergaderingen meer plaatsvinden*
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Verklaring wetenschappelijke medewerkers in Tilburg
Met groot enthousiasme werd op de studentenvergadering een verklaring ontvangen, ondertekend door negen wetenschappelijke medewerkers. De groep van negen keurt de wijze waarop het besluit tot
heropening werd genomen, ten sterkste af. De betrokkenen zijn
wederom niet gekend, aldus de verklaring, en bovendien dient de
maatregel als een slag in de lucht te worden beschouwd, omdat het
probleem van het medebeslissingsrecht bij het besluit tot herope-ning volkomen is genegeerd. De groep van negen vindt dat het beleid van de curatoren niet in overeenstemming is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, hetgeen volgens de groep mede
voortvloeit uit een volkomen gebrek aan inzicht in hetgeen in
de hogeschool leeft. Daarom dient het college van curatoren in de
huidige samenstelling heen te gaan, zo menen de negen wetenschappelijke medewerkers.
Aan het slot van de verklaring worden alle geïijkdenkenden uitgenodigd toe te treden tot de groep, die zich "actiegroep medebeslissing" zal gaan noemen*
"revolutie van geweldloze weerbaarheid"
Tilburgse hoogleraar
, die als eerste docent vorige week
De Tilburgse hoogleraar
bekend maakte toch college te zullen geven, zei maandag: "De studenten moeten doorzetten. Het vertrouwen is wel aan beide zijden
geschokt. Wij zitten in een impasse. De situatie kan uit de hand
lopen. Maar wat hier gebeurt is de enige revolutie in Nederland
die verkoopbaar is, een revolutie van geweldloze weerbaarheid".
Zal vergadering op 6 mei in Nijmegen leiden tot bezetting?
Verschillende studenten in Nijmegen zijn van mening dat deze vergadering zal resulteren in de bezetting van de universiteit. Er
worden al verschillende comité's gevormd o.a. een ravitaillerings
comité.
Tilburg en de SBK-vergadering van k mei .1.1»
Inzake de SBK-SVB bijeenkomst van k mei j.l* in Tilburg (zie
bulletin no.5 dd. 5-5-1969 pag. 2) werd nader vernomen dat de
Tilburgse studenten niets verwachten van de SVB en de SVB ook
niet nodig hebben» Voorts bleken zij niet bereid de te volgen
strategie in details met de SBK te bespreken.
Situatie in Delft
De Delftse Studentenraad heeft van de curatoren van de Technische
Hogeschool geëist dat deze zich vóór morgen (7*5*69) voor de
standpunten van de Tilburgse studenten uitspreekt. Het curatorium
zal in ieder geval antwoorden*

