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Verzameling W.J.E. Berns

Pamfletten en muurkranten betreffende de bezetting van de 
aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) van 
22-[25] Oktober.
1975.
1 omslag

Artikelen, pamfletten en muurkranten betreffende de 
bezetting van het faculteitsbureau van de medische 
faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 
1974.
1 omslag

Pamfletten en muurkranten betreffende de bezetting van het 
faculteitsbureau van de sociale faculteit van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen (KUN) van 4 Maart.
1974.
1 omslag

Artikelen, pamfletten en brochure betreffende de acties 
gevoerd op de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) tegen 
de benoeming van prof. mr. F.J.F.M. Duynstee als rector 
magnificus.
1972.
1 omslag

Artikelen en affiches betreffende de oorlog in Vietnam en 
acties gevoerd voor de slachtoffers.
1973.
1 omslag

Artikelen en pamfletten betreffende de acties gevoerd op de 
Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) voor de benoeming van 
R staflid van politicologie en tegen prof. Hoogerwerf die 
deze benoeming wil tegengaan.
1973.
1 omslag

Muurkranten en pamfletten betreffende de democratie van 2 
Maart te Amsterdam gehouden tegen de verhoging van de 
collegegelden.
1974.
1 omslag

Artikelen en pamfletten betreffende de boycotacties gevoerd 
door de Unie van studenten te Nijmegen tegen verhoging van 
het collegegeld.
1973.
1 omslag

Rapport "Materiaal voor de actie tegen de nota Veringa en de 
interimregelingen" van de Nederlandse studentenraad en de 
unie van studenten te Nijmegen.
1969.
1 deel

Artikelen en pamfletten betreffende de 
democratiseringsacties gevoerd op de Nederlandse 
universiteiten en speciaal op de Katholieke Universiteit 
Nijmegen (KUN). Met bijlage.
1969-1970.
1 omslag

Pamfletten, muurkranten en brochures betreffende de 
bezetting van het instituut Nederlands van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen (KUN).
1974.
1 omslag
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Verzameling W.J.E. Berns

Muurkranten en pamfletten betreffende de bezetting van de 
faculteit wis- en natuurkunde van de Katholieke 
universiteit Nijmegen (KUN).
1974.
1 omslag

Artikelen, muurkranten en pamfletten betreffende de 
bezetting van het sociologisch instituut van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen (KUN).
1974.
1 omslag

Tijdschriften, pamfletten en muurkranten betreffende de 
bezetting van het kuratorengebouw van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen (KUN) en acties gevoerd bij de 
opening van het Erasmusgebouw.
1974.
1 omslag

Verhandeling van de vakgroep onderwijskunde inzake 
bezetting van het instituut.
1974.
1 stuk

Stukken betreffende de bezetting van het historisch 
instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 
1974.
1 omslag

Verhandeling van de bezetters van het sociaal geografisch 
instituut.
1974.
1 stuk

Stukken betreffende de viering en de acties gevoerd om het 
tiende lustrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
(KUN) van 10 tot en met 18 Mei.
1974.
1 omslag

Artikelen betreffende de wet op het collegegeld voor 
universiteiten en het beurzenbeleid.
1973-1974.
1 omslag

Artikelen, pamfletten en muurkranten betreffende de 
verkiezingen van de U-raad van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen (KUN), van de Unie van Studenten Nijmegen.
1971-1974, z.j.
1 omslag

Artikelen, pamfletten en muurkranten betreffende de Unie 
van Studenten in Nijmegen inzake diverse onderwerpen. 
1971-1974.
1 omslag

Stukken betreffende het congres van de Unie van Studenten 
te Nijmegen op 20 Februari.
1974.
1 omslag

Artikelen, pamfletten en muurkranten betreffende diverse 
studentenacties onder andere te Nijmegen.
1974-1975, 1978, z.j.
1 omslag

Stukken betreffende diverse onderwerpen betreffende de 
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Verzameling W.J.E. Berns
universiteiten van Nederland.
1970-1975, z.j.
1 omslag

25 Dia's van een studenten demonstratie te Nijmegen (nabij de 
mensa).
z.j.
7 dia's

Pagina 3




