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Alhoewel de studentenactie naar het z±h laat aanzien werd voorbereid door een kleine groep van "Linke Front"C hebben ook
veel "rechtse" studenten, van bijv. de studentenvereniging
"Olof" zich erbij aangesloten. Het gaat tegen het autoritaire
optreden van de preüident-curator
en veel minder
tegen de rector-magnii'icus.
De studenten die in de aula en koffiekamer zitten,.houden de
zaak goed in de hand. Sr is een ordedienst die prefect werkt.
De lokalen worden schoon gehouden, geen rotzooi, een aparte
slaapzaal, wordt gewaakt voor beschadiging van de tapijten(er
is een tentoonstelling in de universiteit). Y/il men toegang da:
moet de collegekaart worden getoond; mensen van buiten moeten
presentie-lijst tekenen.
Sommige professoren ochijnen achter de studenten te staan zoal;
prof.
, die de colleges zou vallen laten doorgaan.
Verwacht wordt dat indien van beide kanten water in de wijn gedaan wordt, de zaak verloopt* Geredeneerd wordt dat indien de
SVB c.s» dan tochi souden willen doorgaan, ai;j teveel hun geeicht zouden verliezen.
Het is thans de bedoeling van de studenten om het projectonderwijs en de radenuniversiteit in te voeren.
In de nacht van 29 op 30 april v/er den voor de aanv/ezigen(ruim
300), door een Amerikaan filns van hemzelf gedraaid over de
ontruiming,net veel politiegcv/eld van de universiteit van
Bo/ïota. Hij gaf daar self uitleg bij.
ïoen in deze zelfde nacht de loze kreet kwam dat de politie in
aantocht iffas, werd afgesproken in de universiteit geen gev/eld
te gebruiken.üen van de aanv/eaigen,
, van de
.witte/BVD, v/as daartegen en wilde weerstand»
v{n»o.tt:i r-4>;-.rttfw*'«4f^^«,rt}
In SYB-gelederen zou"onenigheid bestaan.
Drie Tilburgenaren woonden IISR-vergadering op 30 april in
TJtrocht bij. Daar aou besloten zijn het aftreden van presidentcurator en rector-magn, te eisen.

Op 1 mei zullen in Tilburg pamfletten worden verspreid om bevolking tekst en uxtleg ts geven.
»
Op 30 april bezocht een ïilburgse bouwvakker, mog.communist,de
studenten, 2ij betoog sloeg nie-c aan.
Mi .1 me gen, bericht van 39/4 inzake toestand op 29/4.
'e Avond's sport "bezetting" aula ui joegen. Geen enkel incident,
ca 500 aan bijeen. Gesproken over Seda en Griekenland. Besloten werd dat indien senaat niet snel een discussie organiseert
over de structuur van de universiteit, ion de studenten zelf
(buiten senaat en curatoren om) vergaderen en besluiten nenon.
Die zelfde avond heeft men esn geluidsauto rond laten rii;j^=
via welke men solidariteit; met Silburg betuigde. In do omg_

ving van de hele studentengemeenschap zou niet de "bereidheid
bestaan OEI Tilburg te volgen,
Amsterdam, bericht van 29/4
, landelijk voorzitter van de SVB en vice-voor2itt.
NSR is naar Tilburg geweest om daar invloed uit te oefenen.
Op H/5 zal min.Veringa de YU bezoeken. Er zijn plannen om acti;
te voeren» Bijzonderheden volgen nog.

