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Solidariteitsactie Tilburg in vrijwel alle andere universiteits-
steden?
Op de NSK-vergadering van 30 april j.l. (zie bulletin no. 1)
te utrecht is besloten tot een landelijke solidariteitsactie op
2 oei* Deze zal bestaan uit het bezetten van een bestuursgebouw
van elke universiteit, om 1̂ .00 uur* Het tijdstip vaut samen met
een belangrijke vergadering in Tilburg*
Nijmegen was niet op de vergadering vertegenwoordigd, zodat tot
nu toe niet duidelijk is wat daar zal gebeuren; Wageningen zag
geen kans tot een dergelijke bezetting; de SRVÏÏ ging in principe
accoord, maar wist niet of ze mensen genoeg had een dergelijke
bezetting door te voeren; de ASVA toonde zich lauw en zag er niet
veel in.

Situatie Tilburg

Op 2 mei 's middags om half drie wordt er in Tilburg een belang-
rijke studentenvergadering gehouden over weekend-maatregelen*
Aangezien de meeste studenten buiten Tilburg wonen, maken zij
zich er zorgen over gedurende het weekend niet genoeg mensen te
hebben om de universiteit bezet te houden (zij zijn tegen ver-
sterking van buitenaf}*

Het blijkt dat tijdens de vergadering van 30 april in Tilburg
ook twee Araeterdammere aan de discussie hebben pogen deel te ne-
men* Hun werd de mond gesnoerd met het argument dat het om een
Tilburgae aangelegenheid ging, waarmee studenten uit andere
plaatsen zich niet hadden te bemoeien*

De studenten zijn van plan a. s* maandag (5 mei) net het project-
onderwijs te beginnen. Ouderpaar s zouden dan colleges geven aan
eerste- en tweedejaars»

De controle op de toegang blijft scherp.

Een dezer dagen zou een Telegraaf- journalist, nadat de studenten
de koffiekamer netjes hadden opgeruimd, een pruil e bak op een tafel
hebben omgekeerd, er enige studenten om heen hebben willen groe-
peren, om er dan een foto van te maken.
Dit zou verhinderd zijn door de studenten*

Een voorstel van , voorzitter Links Front in Tilburg,
om het curatorium "af te zetten", vond geen weerklank bij de an-
dere studenten, ook niet nadat het bericht binnen was gekomen dat
het curatorium acties zou willen ondernemen tegen prof.

Tenslotte is vernomen dat volgens voortaan alle
informaties aan de pers verstrekt moesten worden door

, de man die belast is met de publiciteit, aangezien er val
se informaties verstrekt waren*<
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Als sprekers zullen optreden de CPN'er Jaap Wolff en de PSP'er
Fred v.d. Spek» In het organisatiecomite hebben o.a.
en zitting.

PSP geïnteresseerd in Tilburg

Eén van de woordvoerders van de wetenschappelijke staf in Tilburg
is , hij is lid van het politiek secretariaat
van de PSP (landelijk).

Vanuit de PSP-bijeenkomst in Krasnapolsky in Amsterdam op 1 mei,
is een solidariteits-telegram naar de studenten in Tilburg gezon-
den*
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Bijeenkomsten van studenten met curatoren zouden op 2 mei in
verschillende universiteitssteden plaatsvinden, o.a. in Delft.
De studenten spreken van ac_tie-vergaderingen. De diverse sena-
ten zullen door de studenten worden gevraagd zich te distanciê'ren
van de sluiting hogeschool Tilburg* Zo niet, dan actie.

Situatie in Groningen

Een solidariteitsbijeenkomst op 1 mei in de aula van de univer-
siteit, trok slechts 25 belangstellenden.
De SDS'er die daar op 30 april zou komen, is inderdaad gearriveerd.

Inzake de VU

De toespraak die SVB'er zou houden op de 1 mei-
viering van de CPN in Amsterdam, zou hij in verband met de
situatie in Tilburg wijzigen. Hij wilde de nadruk leggen op de
solidariteit van studenten en arbeiders onder het motto "twee
mei verlenging van één mei".

Als de VU inderdaad tot solidariteitsactie overgaat, zal dit komen
van de kant van de medicijnen^studenten.
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Ook aan VU eia van studenten aan curatoren

Indien de curatoren van de VU zich niet distanciëren van de slui-
ting van de Tilburgse hogeschool, zal de SRVU tot een solidariteits
bezetting overgaan (zie bericht hierboven).



Bericht van Jaarlijkse knokpartij Vondelparkjeû d en SJ
1-5- 9 9 Hedenavond vindt in Amsterdam de jaarlijkse knokpartij plaats

tussen Vondelparkjeugd en SJ. Beide partijen zijn met knuppels
uitgerust. Plaats van de handeling: Haarlemmer Houttuinen 731
hoofdkantoor SJ.

Bericht van Gesprek burgemeester Tilburg met studenten; geen resultaat
2-5-1909 get gesprek van de burgemeester met een studentendelegatie heeft

geen resultaat gehad.

Bericht van Oaah SJ-relletjes door?

Volgens é&n berichtgever zullen de SJ-relletjes doorgaan.
De leden zouden zulks eisen. Sommige bestuursleden: de SJ heeft
nu toch de naam. "De revolutie begint op straat".


