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Weinig terechtgekomen van solidariteitsactie met Tilburg
Br is weinig terechtgekomen van de plannen tot ondersteuning van
de studenten in Tilburg} alleen in Utrecht was sprake van een
"bezetting", maar dan met toestemming van de rector-magnificus;
een bijeenkomst in de Oudemanhuispoort (Universiteit van Amsterdam)
werd slechts bijgewoond door 20 personen; de studenten aan de Vïï
stelden aan directeuren en senaat de eist solidariteit te betuigen
net de Tilburgse studenten. Deze eis zou woensdag 7 mei a. s*
•s middags om 12 uur aflopen} in Rotterdam gebeurde niets; ook in
Wageningen (zoals van te voren was medegedeeld) bleef alles rustig»

Sluiting Tilburgse hogeschool opgeheven, bezetting duurt voort
Alhoewel de curatoren van de Katholieke Hogeschool in Tilburg in de
avond van 4 mei besloten de Hogeschool op de 5de weer te openen,
heeft een studentenwoordvoerder verklaard dat de studenten de bezet-
ting voortzetten, omdat hun eis tot medezeggenschap niet is inge-
willigd*

Nijmegen in actie
Aangezien de curatoren van de Nijmeegse universiteit niet hebben
gereageerd op door de studenten gestelde eisen (zie bulletin no 2
dd. l mei j.l.), hebben deze voor 6 meit om 20*00 uur een openbare
vergadering uitgeschreven voor hoogleraren, stafleden, studenten en
personeel» De vergadering zal zich bezighouden met de volgende zaken
1. het perscommuniqué van 17 april j. l*, waarin door curatoren werd

gesteld dat de resolutie t. a. v. Minister Seda en Indonesië niet
de mening van de universiteit weergeeft}

2. standpuntbepaling t*o*v. alle resoluties die op het lustrum-
congres zijn aangenomen}

3» standpuntbepaling t. o. v. de uitlating van de rector-maguificus
Prof. over het "fascistisch" optreden van de stu-
denten}

4, standpuntbepaling over het toekomstige beleidstructuur van de
universiteit.

Volgens de studenten zullen de besluiten die op de bijeenkomst van
de 6e mei genomen worden, als bindend worden beschouwd»
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Tweespalt onder Tilburgse studenten?
Onder de Tilburgse studenten zou tweespalt ontstaan zijn} het groot*
ste deel zou voor overleg voelen} een kleine minderheid zou willen
doorgaan.
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Meeting op 7 mei a. a. in de Oudemanhuispoort

Op 7 mei a.s. 'B middags om 2.00 uur zal een studentenmeeting worden
gehouden in de Oudemanhuispoort (UvA) te Amsterdam* Gesproken zal
worden over studieloon en beurzen.
Bijeenkomst SBK-SVB in Tilburg

In de middag van 4- mei vergaderde de SBK-SVB in de senaatskamer in
Tilburg achter gesloten deuren. Er waren ook andere afgevaardigden
uit het land bij» Men zou voornemens zijn om de acties landelijk
te plannen*

Hedenmiddag, 5 mei, wordt er om 1̂ .00 uur een studentenbijeenkomst
gehouden waar beslist zal worden over het al dan niet doorgaan van
de bezetting*

Minister Veringa heeft vertegenwoordigers van de Tilburgse studenten
uitgenodigd voor een informatief gesprek.
Het ATSO-beetunr heeft daarvoor aangewezen:
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In de middag van de 4e mei werden in de Tilburgse aula rode vlaggen
opgehangen en werd de Internationale gezongen.

Situatie in Nijmegen

De reotor-magnificus heeft , voorzitter van
het ÜSN-bestuur bij zich geroepen en gesteld dat de USN de spreek-
buis is van de studenten en niet het actiecomité dat de aula heeft
besproken voor de bijeenkomst van 6 mei a.s.
Hen heeft in Nijmegen de indruk dat de rector-magnificus tracht
de USN uit te spelen tegen dat actiecomité.

NSA-studenten zijn van plan de vergadering van de 6e te verstoren
en onmogelijk te maken*


