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Bericht van
6-5-1969

Situatie VU
Op. 7 mei 's middags om twee uur vindt in het provisorium van
de Vrije Universiteit in Amsterdam een bijeenkomst plaats waar
een schriftelijke verklaring wordt verwacht van de besturende
colleges omtrent de eis van de studenten inzake medezeggenschap
op gelijke basis. Bij niet inwilliging van de eisen, wordt bezetting van de universiteit voorgesteld. De aanwezigen moeten
zich daarover uitspreken*
Indien de eisen worden ingewilligd, betekent dit dat de studenten
de helft van het aantal zetels in de besturende colleges zullen
gaan bezetten.
Wordt besloten om niet tot bezetting over te gaan, dan zullen
acties worden beraamd voor de l*te mei (bezoek van Minister
Veringa aan VU).

f"~-icht van
b-p-1969

Reis van NSR-bestuurders naar Praag (IUS]L gaat voorlopig niet door
Een voor begin mei geplande reis van enige NSR-bestuurders naar
het hoofdkantoor van de communistische Internationale Unie van
Studenten (IUS) in Praag (de NSR werd daartoe door de IUS uitgenodigd), gaat voorlopig niet door wegens de situatie in Nederland.

Bericht van
6-5^1969

Heeting op 7 mei in de Oudemanhuispoort in Amsterdam
Op deze bijeenkomst zullen o.m. de volgende eisen aan de orde
komen:
1. een extra-uitkering van f. *fOOt-voor de studenten - vanwege
2. verhoging maximum van de beurzen voor het komende jaar;
3. verbetering van de LBO (Levensonderhoud Bedrag Ouders).
Voorts een aantal andere onbekende eisen.

Bericht van
6-5-1969

De anti-NAVO-activiteiten

Bericht van
6-5-1969

SVB-prominenten in Tilburg?
Volgens
bevinden zich in Tilburg heel wat SVB-prominenten
om aldaar leiding aan de acties te geven.
pm.: Het is niet duidelijk of hij daarmee doelt op de vergadering
van de SBK-SVB van zondag k mei j.l. (zie bulletin no. 6,
d.d. 6-5-1969, pag. 2), dan wel op een situatie nadien.
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Radionieuwalienst
7-5-1969(7.00 uur)

Berichten over situatie in Lelden verward
De Leidse studenten zullen morgenavond om 8 uur de universiteit
bezetten als vóór die tijd niet aan hun eisen ia voldaan. Zij
willen inspraak bij alle beslissingen en openbaarheid van vergaderingen en stukken betreffende het universitaire beleid* De
curatoren van de Leidse universiteit hebben de eis tot toelating van waarnemers bij vergaderingen van bestuurlijke colleges
van de hand gewezen. Zij verklaarden zich bereid over vernieuwingen te spreken, maar wezen er op dat die niet meteen over de gehele lijn kunnen worden ingevoerd.
Vrije Volk
Volgens dit ochtenblad hebben 700 studenten in Leiden gisteravond besloten het hoofdgebouw van de RU aldaar bezet te houden*
7-5-1969
Opm.; Dit bericht is niet juist. Het gebouw is niet bezet en de
colleges gaan gewoon door*
Radionieunsiienst
Situatie in Nijmegen
'-5-1967(7.00 uur)
In Nijmegen eisten de studenten dat vóór morgenavond een openbare senaatsvergadering zal worden gehouden. Daar moeten de
posities van de rector-magnificus, de senaat en van de curatoren
ter sprake komen.
..vRV-radiouitzend. Een en ander kwam aan de orde tijdens de vergadering van 6 mei
Bier en Nu van
20.00 uur; het was althans in het begin een chaotische vergadering, zonder enige vergadertechniek. Sprekers werd het spreken
7.32 uur
onmogelijk gemaakt; zowel linkse als rechtse studenten waren
aanwezig*
Bericht van
De Nijmeegse vergadering werd bijgewoond door 1200 personen
(in een zaal met een capaciteit van **00). Om 0*30 werd de ver7*5-1969
gadering geschorst, waarna stembiljetten werden uitgereikt
waarin geëist werd a.s. donderdag een openbare senaatscontactvergadering bijeen te roepen. Ter voorbereiding van deze vergadering dienden de notulen van de vorige senaatsvergadering,
waarin gesproken is over de universitaire structuur, openbaar
gemaakt te worden. Op de komende vergadering moeten de volgende
punten aan de orde gesteld wordeni
a. persoon en instituut van de rector-magnificus;
b* opvolging van de huidige rector-magnificus prof.
door prof.
, die bij de studenten niet geliefd is;
c. positie van de senaat binnen de huidige universitaire structuur
d. positie van het curatorium -binnen de huidige universitaire
structuur;
e* bevoegdheden en samenstelling van een nieuw universitair lichaam
In verband met de voorbereiding voor bovengenoemde vergadering
eisen de studenten dat de aula tot donderdag a.e. beschikbaar
blijft als discussie-centrum.
Bij de stemming over deze eisen, waren 707 personen voor, 288
tegen en 6 onthoudingen en ongeldige stemmen*
Tot op dit moment is het niet zeker of het beschikbaar houden
van de aula, neerkomt op een bezetting door de studenten.
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ASVA verbrak overleg over bestuurshervorming
In Ainst*rdam heeft de ASVA het overleg met de leiding van de
universiteit over bestuurshervormingen verbroken. Het universiteitsbestuur wil volgens de ASVA geen uitspraak doen over
medezeggenschap van alle geledingen op alle niveaus en daarom
trekt de ASVA zich uit de werkgroep bestuursstructuur terug.

