7
ncr lts-o 77- 6
C1 ct 4- U M

Betrett :

111-

4 ~W&-t 37-5

PamfletASVA,politieke Studentenvakbond,voor le jaars1973
een pamflet dat door de ASVA aan de eerstejaars studenten zal worden uitgereikt .
In deze brochure wordt globaal het beleid geschetst, zoals dat
door de ASVA gevoerd is in het afgelopen jaar en in het komend
jaar gevoerd zal worden . De ASVA wil het komend jaar alle progressieve studenten verenigen om op te komen voor de belangen
van het onderwijs en de studenten en tevens een belangrijke
bijdrage te leveren aan de strijd voor'gratis onderwijs .
Opgeroepen wordt de schriftelijke inschrijving te boy otten,
geen collegegeld te betalen en te wachten tot de ac -vergadering
van september a .s .
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ASVA-beleidsraadsvergadering .
Op vrijdagavond 18 mei
w . hield de ASVA een beleidsraadsvergadering in het pand Herengracht 88 te Amsterdam . De vergadering ving
te 19 .30 uur aan in aanwezigheid van 18 personen

Als eerste punt werd het ASVA jaarboek ter sprake gebracht . Het
bleek dat het niet rendabél was dit jaar nog een jaarboek uit te
geven . Om quite te draaien zouden er 4000 verkocht moeten worden
terwijl het afzetterrein momenteel slechts een 2000 bedraagt .
Als punt twee (en tevens als laatste) kwam het gesprek met de PSP
aan de orde . Het bleek dat er op donderdagavond 17 mei j .l . een
bespreking was geweest met enige PSP-bestuursleden inzake de 500
gulden collegegeld en waarbij de ASVA afgevaardigden nogmaels een
standpunt uiteen hebben gezet . Tevens deelde
mee
dat de PvdA inmiddels ook van het ASVA-standpunt in kennis is gesteld en dat, alvorens acties tegen deze partij te plannen, eerst
de reacties afgewacht zullen worden . Een der aanwezigen vroeg naar
aanleiding hiervan of het dan ASVA of LOG acties zullen gaan worden .
antwoordde dat hierover nog geen zekerhèid bestaat
aangezien de verhouding tussen LOG en ASVA nogal wat te we-sen overliet . Het bleek dat de controverse nog wat was uitgediept o mdat .
de ASVA ter elfder ure de uitnodiging om deel te nemen aan het WSBseminar had afgewezen en dit na aanvankelijke toezegging van deelname .
Teneinde toch tot een landelijke planning tegen de 500 gulden
collegegeld te komen zal de ASVA de andere grondraden stuk voor
stuk hierover benaderen .
hierna kwam de rondvraag die door meerderen benut werd om aan te
dringen op een regelmatiger verschijnen van Poorter .
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ASVA-BeleidsraadsvergaderinF, .
Op vrijdag 4 mei jl . hield de ASVA een Beleidsraadsvergadering
in het rand Herengracht 88 . De aanvang was te 21 .00 uur in
aanwezigheid van + 25 studenten, waaronder opgemerkt 'oerden .

opende en stelde als eerste punt de Universiteitsraad
ter bespreking . Het bleek dat de aanwezigen het met de zienswij
ze eens waren dat getracht moet worden het vice-voorzitterschap
te krijgen . In de praktijk zal dit gaan betekenen dat er dan
2 vice-voorzitters zullen zijn . Een groot tegenstander hiervan
is
. Deze wil de huidige toestand handhaven t .w . 1 vice-voorzitter . Momenteel is dit iemand
uit de staffractie . Niettemin werd
aangewezen deze
functie te gaan vervullen waarbij
de functie van
secretaresse krijgt . Toekomstige acties zullen in de toekomst
vanuit de UR gevoerd worden .
Punt 2 van de agenda betrof het landelijk KSB - forum dat op
woensdag 9 mei zal :,lorden gehouden . Het bleek dat het ASVAbestuur aanvankelijk besloten had negatief 'te reageren op de
KSB uitnodiging om aan het gebeuren deel te nemen . Nu het LOG
echter een positief standpunt had ingenomen werd door de aanwezigen besloten dan toch maar te gaan . Dit om de impasse
binnen het LOG niet nog verder uit te diepen .
Punt 3 betrof de boycot .
vertelde dat het merendeel van de grondraden die
deelnemen aan het LOG tegen voortzetting zijn van een boycot
tegen de, nu, 500 gulden college geld . Dit omdat de studenten
niet meer enthousiast te krijgen zijn hun acties tegen te voeren . De ASVA is echter van mening dat de acties voortgezet moeten worden . Besloten werd om in de partijraad van de PvdA over
dit onderwerp een felle discussie te houden . Ook zal getracht
worden de linkervleugel in de PvdA te winnen voor het ASVA
standpunt t .w . gratis onderwijs . Mocht dit gelukken dan zal
gepoogd worden er een LOG-actie van te maken . De aanwezigen
waren het er ook over eens dat Den UYL moet verdwijnen daar
deze de stuwende kracht is in de 500 gulden collegegeld-affaire
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Het behoeft geen betoog dat
de ontwerper van dit plan is
Als 4de punt werd Pcorter ter sprake gebracht .
deelde mee dat de financiële situatie van Poorter ronduit slecht
te noemen is . Hij kondigde aan dat in het kader van bezuinigen
dit collegejaar twee Poorters minder uitgegeven zullen_ worden .
De aanwezige sociologen uitten kritiek op een artikel dat in
een Poorter van acrii had gestaan . In dat artikel, geschreven
door
, verd de PvdA scherp gehekeld inzake de
collegegeld-kv;estie . Ze vonden dat het geen p s gaf zo'n artikel
te olaatsen daar de PvdA een grote aanhang onder de studenten
heeft .
zegde toe eer- rectivicatie in de volgende Pocrter
j
te schrijven .
Punt 5 betrof de Industriebond NVV . Besloten werd opnieuw een
ASVA commissie naar de Industriebond NVV te sturen, om nogmaals
te spreken over samenwerking studenten en arbeiders . Tevens zal
getracht worden de belangstelling bij de bond voor studentenbelangen op te vceren . De ASVA zal dit initiatief buiten het
LOG omdoen .
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Vergadering ASVA-Beleidsraad
Op vrijdag 4 mei vergaderde in de studentensocieteit H'88 de
Beleidsraad van de ASVA . De vergadering begon om 21 .00 uur een uur later dan gewoonlijk, i .v .m . de Dodenherdenking .
Aanwezig waren plm . 60 mensen, waardoor de vergaderruimte overvol was . De vergadering duurde . tot 01 .00 uur, waarna men zich
in het "kroeg-gedeelte" van de sociëteit nog wat vermaakte met
pils en praatjes .
De navolgende onderwerpen werden door de Beleidsraad behandeld :
a . Vietnam . Conform de voorstellen van het bestuur werd besloten
git ..
op :
19 mei een scholierenfeest te organiseren, waarvan de opbrengst
voor N .-Vietnam zal zijn ;
25 mei een forumavond van de EvA te houden ;
26 mei een Vietnam-manifestatie met slotfeest te organiseren in
de O .M . Poort .
Op de manifestatie van 26 mei zal n .a .w . de Eerste Secretaris
van de N . Vietnamese legatie in Parijs aanwezig zijn .

b . de 1000 gulden-kwestie c .a .
Besproken werd de omstandigheid, dat "boycotters" niet kunnen
deelnemen aan excursies van vakgroep en/of subfaculteit . De
vergadering was het erover eens, dat hieraan iets gedaan moet
worden . Gesprekken met desbetreffende stafleden en administratieve hoogmogenden zullen volgen .
Aandacht werd ook besteed aan de verkiezingen voor de subfaculteitsraden . In principe zouden boycotters hiervoor niet mogen
meestemmen . Vernomen had men evenwel, dat in de rechtenfaculteit
iedereen zijn stem had mogen uitbrengen . Gevreesd werd nu, dat
dit een begunstiging betekende voor de
- in het algemeen weinig ASVA-gezinde juristen . E .e .a . zal uitgezocht worden .
Gesteld werd, dat sommige Raden van Arbeid wel de kinderbijslag
uitbetalen op vertoon van het zgn .faculteitsbewijs, terwijl
andere (m .n . in het zuiden des lands) dit weigeren . Met de directeuren van deze halsstarrige Raden van Arbeid zal een gesprek
worden gevoerd .
Sommige leden van de Beleidsraad signaleerden het verschijnen van
accountants in de ruimten van de administratie van enkele subfaculteiten . Deze heren zouden een onderzoek doen naar het functioneren van de subfaculteiten . Gevreesd werd, dat e .e .a . is
bedoeld om lijsten met namen te pakken te krijgen van studenten
die wel, en daardoor van diegenen die niet de f .1000,-- betaald
hebben .

Studenten van de sjtfaculteit Politicologie hebben genoemde accountants
reeds buiten de deur gezet . De Beleidsraad drong erop aan, dit voorbeeld op de andere subfaculteiten te volgen .
Het bestuur deelde mee, dat de USF de Partijraadsvergadering van de
PvdA (op 5 mei) zou bijwonen om aldaar het LOG-standpunt nog eens naar
voren te brengen .
T .a .v . de 1000gulden-akties in engere zin bekende het bestuur bang
te zijn, geen mensen meer op straat te krijgen wanneer het collegegeld
op f . 500,-- gesteld wordt . Van CPN-zijde werd hiertegen bij monde van
ingebracht, dat het totaal geen verschil maakt of het
collegegeld nu f . 50Q,-- of f . 1000,-- bedraagt ; het principe - geen
gratis onderwijs - is fout!
Voor de komende tijd zijn de volgende evenementen gepland :
- in mei
(n .g .o .) een forum met de ministers Van Kemenade en Trip
(resp . van Onderwijs en Wetenschapsbeleid) ;
- in juni (22,23,24) een seminar over eventueel te nemen stappen tegen
de f . 500,-- collegegeld .

.ï

c .De actie "Kom op" gaat - v .z .v . het de ASVA betreft - nietdoor . Er is
slechts f . 600,-- opgehaald .
Op 16 of 24 mei (wsch .24) }somt er een forum waarin mensen van de
"kritische vakbeweging" zullen zitten . Dit forum wil men alleen voor
"goede bekenden" houden, omdat men verstoring van e .e .a, door "rechtse
elementen" vreest .
d .Scholing (vooral bedoeld voor "de basis ; maar ook voor leden van de
Beleidsraad) zal plaats vinden op 19 en 23 mei, alsmede op 6 en 13 juni .
vicevoorzitter van de
e .De ASVA heeft bezwaar tegen
Universiteitsraad . Men wil met een eigen candidaat voor deze functie
komen .

I .v .m . het late uur (01 .00 uur) werden enkele punten aangehouden .
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iedere keer do agenda riet kom o;ntaar in do beleidsraadetu -kken
publiceren,
..
Over de onafhankoli jk :,ri moet in de fraktie nog gepraat worden .
Dan nog een punt : de bosperkinr'„n met de VLO over de programma' s
moeten binnenkort voortgezet worden . 'Liet is echter do vraag of
'het bestuur of de fraktie dat moet doen . Voorlopig is bepaald
dab do , fraktie men orí~,nter~nd
eh
waarbij ze dan. meteen kennis kunnen maken met de verschilleiide
- VAWO mensen ;
J ., !

pr
+

4, studentenstops .
zal een stuk maken met een verslag- van
het gebeurde rond do LOGnota . Binnenkort zal een LOGkrant .verschijne:
er zijn - echter nog steeds moeilijkheden mot andere grondraden .
5, Vrijdag pas meer neiuws . Ons voorstel aan de jongerorganisaties
een aktioweek van •1 9 tot 26 mei . Eerst zal een strraatkollektih
gehouden worden op zaterdag, daarna zal . op scholen, vormingscentrr
. en 'universiteit gekollekteerd worden en vervolgens een afsluiting
op donderdagavond 24 méi met eventueel een avondkollekte in de st,
Argumenten voor daze data* al te snel kon niet_mdat .op .de vorige
vergadering lang niet alle organisaties -arnwezig waren .
.. .Verder is er op 19 mei een benofietfeest voor middelbare
seholie~ren voor Vietnam, 25 mei een forumavond van o ~ universit(
ever Vietnam en 26 mei de • hele dag een' Vietanammanifcst& ie in de
Poort en '- s' avonds een beneifiotfoo'st .
Ovar. .do .diskussicbijeenkomst zal vrijdag meer bekend, zijn .
.

6 . In Eindhoven wordt een' forum georganiseerd-' :tussen U :SN, -KSB en
socialistische bonden . .Ilet LOG vond dot dat •n iet ,-,geweig:eed kom wordei
omdat de- voorbereidingen al te ver waren . Vrij waren. wat. . scopt:inch
' o 'dat wij -gomden' dat het LOG niet de KSB dee gelegehiedvmóet geven
om een landel=ijke dislcussie tussen groeidraden en . KSB op , . .e zetten .
-Ook voor Eindhoven verwachtten wij niet . veel goedd .'van het . ..forum
'Dbnderdág : zullen pwe' er . op het LOG meer van horen,- -Maar, het •z i.t er du:
i.n"dat ;we er - er met een -stel mensen iicen moeten . Het is . op.-9 mei .
w .-2

7 .' Schmling'-. De krommissie zal :'verslag doen en een vorrste1°'doen .
D en' zal : -op een aparte beleidsraad op 10 of 11' mei gehouden worden
. om over hot voorstel te diskussieren .
9 béstuursópvblging namen :

:' ;politikologen : voorzitter, `voorkeur
verder

.algemeen, voorkor
'buit onland
hui sve st ing,
Onderwijs geen voorkerspOrsoor_
verder :
sociologen . voorzittter :
algemoen :
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1, UR--VERKIEZINGEN : Grote overwinning, NTegen zetels : De Ol3LS heeft
alleen bij rechter. gezonnen . Op do vrije lijst heeft de' :.SV~1 drie
van de 4 zetels in de -.-~t,cht gosloept, Opkomst engevoer .45% . Op_
komst het laagst rij sociale fakultoit', het hoogst bij ekoncjmie .
Bij do staf hoeft do VL .W g :3worir_en, 'bij de Tas do UPAK, e ïiSVL
heeft nog geprotesteerd tegen ;inzcrgvuldighoid bij de verkiezingen .
De heizdt ekeni ngonakt e tegen uitsluiting van boykott er s is 'niet
zogoed gegaan . Er zijn maar " .ets van 400 haudtekoningern binnen,
$t olt voor do handtoko ning :naktïe voorlopig te
staken . De tikti o zou hervat kunnen ;vorder ran'neer de eis van ni .éu`ae
~=rkiozingau voer i edereen kracht' bijgezet • moet worden . Na diskussie wordt dit voorstel aangenomen Do ' iris- en natuurkundigen
tiengen nogmaals ter sprake; waar de toelage van UR-loden naar tcD
moet gaan Het bestuur belooft dit te onderzoeken
vindt dat 'or een evaluatie van Ct .o kampagio 'gemaakt moet ' .gorden .
meent dat er een diskussie moet plaatsvinden over de
koalitiemogolijkheden in de nieuwe raad . Over dit alles zal op de
volgon.d e beleidsraad go sproken worden
.
PODRTÉR ; ' De beleidsraad gaat akkoord it do benoeming Iran
tot zakelijk lei dor -. 'Hot zit er in dat Poort-er dit jaar
finaz.uaioel niet uitkomt, 'kils ei- geen geld- , wordt bijgelogd-ïmoet
er een nummer minder vors chi j ncn
gist op
het belang van voldoende nummers .
heeft bedenkingen
tegen een extra* nummer, Er wordt beslotor. dat do fakulte .itsgroepen.
'zich hierover moeten beraden . De Poorter-ro
odaktio stelt voor
tot redaktielid te bonoëmen . Tenslotte 'komt' de inhoud
van You~.• . err. aan de orde De redakt :ie beklaagt . zich erover dat de
b eleidrrc.ad. te lang over het verkiezingsprogramma heeft gepraat .
Daardoor kwam Poorter in techniese moeilijkheden, Vdnn een* aantal
kanton wordt opgomerkt, dat de beleidsraad zich toch moet kunnen
uit spreken over *de politieke inhoud v= Poo rt or ,
zegt dat 'dit in eerste instantie ren taak van de redaktieraad .
is, De vergaderingen van deze read worden echter slecht bezocht .
vraagt zich af .waarom ASVL-standpunten ever zaken
als huisvesting in Poï •_ a gepubliceerd worden en niet in Psort •er .
zegt dat Poort or hier weinig ruiiinte voer hoeft,merkt cp dat bestuursstandpunten in principe in Poorter
gezet rDrden .
herinnert aar,- de beslissing van de
beleidsraad eens per kwcstaa? het Poorter _beleid doei tcrsprekeiL,
antwoordt dat dit pas kan als de rddakt :i.e'raad draait . Tenslotte wordt besloten dat de,belei.dsraad vo. rtaan
rekening zal houden met het produktioschema van Pocrte.:,
3 STEUN ;21N DE INDUSTRIEBONDEN : roet de 1SVJA alleen geld inzamelen
voor de cktie "Kom op" ')f daarnaast ook voer de stakers bij J1DM
en NDSM? Moet er een si; raatkol! . okto komen in samen ,.,Terking met
andere jongerenorganisaties? - Moet eega eventuele kollekte op 1 mei
of op zaterdag 5 mei plaatsvinden? Kan er aders in de week van
1 mei een kollekte op de universiteit gehouden worden? Van eon
aantal kante_. word gevraagd .vaar .m do hSV,' jiuist IDL en NDSM
zou steunen . Het bestuur vrijst op de traditie, dat do .`.SVL.L gold
inzarnoït voor i-msterdam.s o bedrijven . Bovendien bestaat bij 1DM en
NDSM de spec .f'ieke situatie, dat eon groot deel van de stakers
g .i.sce-rden-rden
erd
ongeer~.,z;
,. .2 j _^.,. c .io minder gold tii tgokeord krijgen van GE„
bonden„ Opa, do c_ko_ltn n. .'=naben zich af oef je de industriebonden
niet in do .wielen rijdt door ook *-„„ai ongeorganiseerder • steun te
verlenen . Eon aantal mensen stellen voer eerst aan de ^r*ociders
eis 1e ,1SViï
u
bij -Dl~i en NDSN to vragen oz zij biet niet erg vinden
stelt tenslotte
alleen voor "Kom c -o'' koll(,-kteárt,
voor in print ïpe alleen- "Koir~ op" e st e .men : mocht blij ;j k n dat
í r ; 1, ,~hh
r' ,l ri ' n
D i en NDS M on ; z n ~,',, ^i)
^'r

v
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van een scholingsavond over de relatie "ASVA-vakbeweging
stelt voor een diskussieavond te houden na afloop van
oen'inzamelingsáktie . De fleorlandici vinden dat daarnaast een kaderscholing nodig is, zowel over do verhouding studenten- cn arbeidersbeweging als over inkomonsnivelloring e . d .
vindt
dat een diskussie over inkom-orsnivellering moet plaátsvindon aan de
hand van studiefírancieringsproblen=, en niet . aan de hand van= de '
metaalstaking,
stelt voor zowel een disk,kussieavond als eem kaderavond te houden,
vindt dat een diskussie
avond 'gehouden moet worden ter voorbereiding var een kolf okt e ,
blijft bij haar voorstel, dat een diskussieavond tër
afsluiting van eed koll ekte gbhouden wordt . Het voorstel van
Wordt aangenomen,
stelt voor eind april eegn kaderavond te houden, op 1 mei te kollekteren op .de universiteit en op
5'- mei een 'straatkollekte én . een diskussieavond te organiseren ..
4 UR 17 .PRIL : — De " un.'.versit eit sraad .,ril nóg voordat de 1.5V11 ' er.- in zitben hele serie . besluiten er' doorjageno
derde huurpand', do statuten'
de Civitas, de prijsverhoging - in de mensa en Mogelijk een
studeritenstóp bijpsychologie . Het .bestuur vindt dat in ieder geval
vóorkomen moet vrordén . dat Co - C ivitas en de mensa nu . al besproken
"'i
worden ; In .iedër geval' zal hierover gepraat . worden met de-VAWO en hot
CvB, ..'Dê vraag is . of "de UR eventueel verstoord moet worden .
vraagt waarom de behandeling van het 3e' . huurpand :"niet . ook voorkomen moet worden ;
antwoordt dat de ' besliss~.ng hierover iii de . nieuté read -- toch ook niët 'tegen valt te . .houden, .x, .~
vindt dat ' je ze vlak' na ' de verkiezingen de UR niet uit elkaar
kunt" jagen, vindt dat ddt best kan
vindt dat het 3e huurpand in 'elk - geval dok een punt is om tegen in
aktie 'te komen : het is een !'hot , issue" in de lét, ;orenfakulteit,
ziet het uit elkaar ' jagen 'niet zitten!, maar vindt viel dat
de I~SVL er . iets tegen moet doen,
stelt voor dat de
1ISVA duidelijk maakt 'eventuele beslissingen' weer terug : te gaan draaien
in de nieuwe raad .
stelt voer in elk geval een handtekeningenaktie in
dee
mensa
.te houden,
deelt mee dat dit
al gebeurt ,
doet . het voorst el de-UR niet t e verstoren,
maar wel spreekrecht te eisen vor . 'do nieuwe UR-leden, 'mensen uit de
lettor•e nfakult -eit', ..mensen van de Civitas enz . Er worden neg 'enige -mensa-akties voorgesteld, die echter alle op weerstand bij het personeel Zullen stuiten ;, Tenslotte wordt besloten te gaan praten net
VAWO, Hardebol en CvB, zo veel mogelijk mensen te laten spreken op
£Ie .VR en te, dreigen 'iet terugdraaien van eventuele besluiten . .
5 1000 GULDEN=L'_KTIE : Do biologen vinden dat het punt exkursies voor
bóykotters besproken moet worden op de UR . De biologen hebben een
motie aanvaard tegen d e plannen van het CvB . Het bestuur wijst
st erop dat do :-akulteiton geen 'namen van -óx=enstudenten magen doorgeven aan hot CvB, Nu do kabinetsformatie in het slop zit, ' is de _Knnv
groot dat het CvB teer tegenmaatregelen gaat nomen . De 1000 guldengroep is nog steeds aan het wérken aan een evaluatie van de boykot
Die zal op de volgende beleidsraad besproken worden . De psychologo.
vragen zich df wat er met de subfakulteitsraadverkiezingen moet gebeuren . Het bestuur zegt dat dit van geval tot geval bekeken noot
worden.,_ Ook dit wordt verder verschoven naar de volgende beleidsraad .
6 Of BRi .1L- V OND : Op 1'7 april houdt de ' ..'.SV1 samen met het J' ng^la Komit é
een avond'n .a,v, het bezoek van Cabral aan Nederland .
vraagt zich af rf de !.SV,~ daar ook een praatje moet houden .
stelt voor dat eeii korte verklaring wordt afgelegd .
7 HUURINKOTi MINSLET IE :
deelt ree dat de akt ie uitstekend
loopt op de Zilverberg, .
8 LMDIESE SOCIOLOGIEvertelt dat de aktiegroor,-en bij
sóciologië en medicijnen een forumavond over gezondheidszorg willen
houden Dit vloeit voort uit het seiinarbesluit, dat de ,~SV1 moer

aán*idhnudoiïjkè
dé opzet *Van do - avond toep Ja bedheling is artsen, verpleegsters enw,
uit te -nodigen . Do, avond IsAók . bedoeld' ot eenilektoraat netl>se so' .
'biologie te "pushen".,
vraagt hoe het- staat met Je platne
;*
een 'brochure uit te geven
zegt dat het moeilijk is-,_
zo iets samen to stallen . El wordt tel . in Nijmegen aan gewerkt ., Op
dë vraag wie de avond gaat olgdtisórdn~ahtwoordt7
dat de SSVA
i dit - samen met . d e WAS en de Studieverapi9'Ing
t doen,
r , FSVT-B 9 aat
SCHOLING :
-Vertelt dat de* scholing `nu, maar
'
V, de
grond-.moet komenr Er-bestaat zowel behoefte aan politidke -als aan ; ,
tig#niesó 7scholingi -Er bèstadt 'binnen de orgallisatie . echter geen-evgreenstimling over, vrat prioriteit heelt ;'Hót bestuur stelt- voor; een
kónmlssie :pamen,ten stellen uit de Verschillénde sekties ' jan de 4J.SYS,
dis een stuk gaat- schrijven over wat voor scholing ei nodig is -en een
scholingsvoorstel opstelt, voor de
bestuur_ . vindt: dat
Wscholing vooral . op centraal ni%,~o* moet pl~ , át'sviiiden . De Mhp1ing
.
- 10 dan kunnen worden voortgézót in de groepen,
000t

beleidsraad,,Hét

hel belangrijkste dat do akties'voortaan beter geovalueerdd wogden,
meent dat' dé'scholing Wral gericht-- ieet • worden =p -,strategietraág ;tukken ; De ikommi ssie, moet snel .aaii hett werk, readers*
komt er dit jaar niets van .
zegt dat de scholing yooial
bedoeld ~ moet zijn om de ditkossie •ik de beleidsraad op* eán,ilger : pel
tglbledgan,'
benadrukt, nog eens dat dat , all-Q911 , : 3r=
neer éregeschobld wordt aan de :hatd~iln iktïbsi
aar
sthuwt .vÓol hot . ontstaan van : elitaire - scholinIpgAepjeséDe 4é0holing
moet gericht worden op de . problemen d ie. in de beleidsraad Ie, en

10 BESTUURSOPVOLGING : Nog geen , enkele Joepjhoeft
'eln lijátje"mèt* * i~c. àn9
didatèl opgegeven . Het bestuur gaat nu zelf ook pp z~ck . Er Is nog
steeds geen nieuwe 'sekrótarAriociadlegevonden . Vlet neme' do mon .sa'
en de gezondheidszorg koléA - hierdoor - In het naut* '
zal-zich voorlopig bezighouden MAQ de SSGZ . Er is echter -een sekse
tteis . sociaal nodig nm Won - een 7góedd analyse -van-de 'studéntEiiigi`10-1
Zondheidszorg te maken .'
-,
vraagt: zich at of het be--'
stuur niet meer kan overriten aan Genkonmissies Msjties . Er
zou `:dan wellicht geen aparte sekretátis é001 nodig gijn, Het
bestuur zegt toe con didkussie .hlórojar voor te bereiden voor'-na
de paasvakantie,
de jolitikologen -

2 . Studenten stop .

3 . Boyko
4 . Verkiezin •- :en .
5 . Uitnodit'in,:- voor een forum in Tilburg

6.

Metaalstaking .

ad --37. Notulen . Besprekin, :: notulen van 30 naart . Op blz . 2 vinrlcri de psycholo : en behalve dat je het aantal boykotters noot verr-roten ook nokdat je (nee.e daarop) de aktie roet faseren, niet -eeteen net een staking 1,e-,innen
. Verder worden do notulen oneewijzir-c'. goedzekeurd .
ad 2 . Stud . ~Sto2 . re A .R . is van Utrccht verplaatst naar den Haag, alwaar naar 25 nan op de publieke tribune kunnen . Het zit die jon,~,ens
blijkbaar wel hoo s; dat we de AR een keer uit elka-~r hel -,! , en gejaat. :d .
zal no ; ; proberen ecn ander gebouw to krijgen . Hierover relt hij
dan .aangaf; do groepen langs . Overde te voeren strategie kort een
vergadering vin de groepen die direkt iets met cle stops te naken hebben,
dinsdag 13 .00 u . a .s . op de ASVA . Verder wordt er gewerkt aan verklaringen van de bonden . De straten-,ie op langere tér .tijn
.,-er
te kde
stops wordt binnenkort door d .e ond . kie . doorgepraat, die dan niet
een stuk . voor de B .R . ko:rt . In ieder geval kont er een LOG-.krant
over de stops op 6 nei . Verder wordt er geinventariseerd hoeveel rensen de groepen denken dat er na--1 .r den Haag kunnen&
ad 3 . Boykot . Hoewel de accountantsdienst niet van plan is de instituustsadministraties na te ;aan gaat het CvB wel zelf brieven sturen naar
de fakulteiten or tot een centrale ac' .: .inistratie te koren . Het verzenden daarvan is í ;eprobe -:rd teaen te houden in de nedenzeg ;cnschaps-kko : •i ssie, ra r dat is nislukt . Wat te doen : De brief ga ..t naar
de subfakulteitshesuren . We ::toeten nu dus in ieder geval af winf;en.
dat als de brief binnekor't dc .raden beslissen wat er gaat gebeuren . De kans is i, .- - ars niet denkbeeldi!; dat het CvB tot de vakantie wacht riet het versturen . Als dat al hogelijk •i s roet zover l no;elijk noties in de raden rL ancenor - en wordcnwaarin deraa ,. verklaard
niet nee te zullen werken . Alleen bij r1edic .jnen, juristen en eccnoren lijkt dit roeilijkheden te kunnen opleveren . SFR-nec' .icijne'n vergadert maandm ; a .s . In de Fak . ra .d van ;.e econor -.en is vorige keer
een notie hierover verworpen or - at !e zaak niet relevant zou zijn .
Pas op 7 r :ci is er weer een Fak r ,ad waarin de zaak aan e orde kort .
Vanr
is er een gcsprak ;. •r .weest met
over subsidie aan
boykotters die op ckskursie Egaan . Tot nu toe werd er da rbij ;-gkontrolleerd op kollejckaarten .

heeft verklaard dat dat zo zal blij-

ven : ekskursies zijn ondcrwijsvoorzicnin ; ;en . Als wij willen aantonen
dat die dingen tot de eksa- -.cns behoren, o! -dat ze vaak verplicht zijn,
dan noeten we daarx naar een rechtz .a.ak van raken, aldus

het Cv

an uit sii zoeken Bric: ctzzr`rl :ij boykutter is noctpn we--coat maar
proberen . In i .cdcr eeval heb' .cn zij dan de zwarte Piet weer (zijn zij
de gcbeteh hond) .
- Wat beteft de (suh)fak .ra -~d.svorkiezin~ ;en heeft het CvB een brief naar
de fakulteiten ~ :cstuurd: waarin st-ntt da, die verkiézin(ren antiloof; aan
de U .Rn
tvorkiezingenroeten gaan, geen boykotters c'us . In deze brief
wordt tevens de uitsera .rk van

in de UR zo uitGeleL,d dat hij

in ieder ji.cval niet betekent dat l •- oykotters wel ree zouc'.en r - o,. ;en doen,
De strategie : Bij fakulteiten .wear op dit punt geen grote te, ;énstellin~;en zijn, dus c •o en kans op protest .rkties van rechtse d.o17-enten) noot
_._._geprobeerd worden (le :°en
verkiezen
toch te; laten houden ret 1'5oykottcrs,.
In ander R gevallen roet geprobeerd worden de verkiezing ;en uit te stellen, of voorronden te houden, waarllij iedereen ag
g sterren (officieus- .
dus) • en waarbij deL;enen die dan gekozen worden do enige kand.i•d aten
zijn bij c'e echte verkiezing,er` biet nadeel hierbaij is dat de kandidaten
dan alleen beursstudenten kunnen zijn en ciqt rechtse studenten door
toch neer kandidaten te stollen kunnen proberen de zaak in de soep
- te sturen . Een voordeel hiervan is dat je op deze ranier toch .. kant
il. .
• probcrct : ; e studenten bij de verkiezingen te betrekken en . dac;r:.z., u .

raad neer kracht te (-.-veil . Hiextegcnover staat het nadeel van uitstellen, nl . dat op die nanier lijkt alsof we. -:aar wat rotzooien r -.et
die raden, waardoor ze ann :gm kracht inboetèn .
Het bestuur kort net het voorstel o • • een verklaring, over r .c duizend,_

gulden . in verband riet een nieuw studiéfinansiering ssysteen op te
stellen or daaronder vele na: en van evenzovele nroninenten te verzareln . Die ransen zou ; en dan ec :n vast groepje roeten gaan vereen
Rix dat zelf verder kan Ga :.:n net het zoeken na .r roer handtekeningen,
Een dergelijke organisatie zou dan ree kunnen we rken aan ben konGres :

i n sept/ok* . waarin de aanzet gedaan kan worden voor een nieuwe
of vern_eude boykotaktie .' Dit konGres zou dan r •. octen sta'n in het
kader van het uitbouwen vhn ~e principiele aggur •. entatie tegen de
f1000,- (f500,--) en over de studiefinancierin (-, . ?Ie taak van het korritee zoals hierboven orschrevon op korte terr?ijn, zou noeten h,ijns het
vastlei:gen van -"c. winst die Qe in

Mae

loop dor boykot hcb'en binnen-

gphaald in de vorr- van solidaritci t/uitspraken,nu eens a lle :raal op
een rijtjexxxs± te zetten . Dit is nu vooral nok van belang ordat onder de toenegende druk velen ganeird zijn hun standpunt te herz-ion
.
Dit punt

Lort

de gj-roepen zijn

volgende

we : i . :

uitgebreider in de B .R ., het moet

dan

in .

bestuur zal in dit verland een
artikel naken over do situatie van de boykot nu, wat er te von-zachten
driorgcsproken .

Het

is van een progressieve regering (ook op het gebied van Posth .'en
McKinsey) en wat er raat Gebeuren

als

er eon rechtse re,.;erin~° korst .

De duizend.i;u1dcni-roep heeft afi .-elopen week gepraat over con evalu.ati,o var do akties tot nu toe :?git Zoete : n principieel stuk worden, -e •-

uitgebreider -an do or ::e .
- Er is een esprck -cwccst -'et •':.o PSP over hun
de - f1000,- . 'Ze begrepen ons standpunt wel dat
beter niet `k an doen,
dwingt dan allerlei .
no - ent kleur te bekennen . De PSP ziet „",i 1 ook

initiatiefwet tegen je zoiets op dit :rorent

partijen op con oncanstie
wel en zal dan ook die
wet nog, onbepaalde 1-lijd a : .inhouden . Verder heiftcn ze vonr~ ;esteld . .een
LOG/PSP konfercnti- te houden ,over Postu :ius en Mckinsey . Ze hebben
de indruk dat je door zo'n konferentie in alle lagen van de bevblkinp
de diskussie overdeze zaken aan kan zetten . De beslissing hierover
is eerst naar ?e Beleidsradon verwezen . De B .R . is van rening dat het
niet juist is zo'n konferentie te doen voordat er . hierover cni.gzins
eenheid on de universiteit bestaat . Iets adert eïijks roct je opbouwen .
Zaxxk~ Uit de hilariteit in de B .R bij dit punt naakt de notulant op dat de B .R, er zeker niets voor voelt zo'n diskus_•i e alleen net
de PSP te' beginnen . Bovendien is de BR van --, ening. -dat als er zoiets
roet* koren dat dan hot initiitief noot uitgaan van het LOG en nidk
van een politieke partij .
ad 4 . UR verkiozinr~en . De propa ;an'a is behoorlijk inhet water gevallen .
De karavanen zijn rislukt (ge . •n akti,-isten) en de verkiezintsavcinden
zip nislukt (alleen aktivisten) De d .uizned^uldenaktie zit duidelijk in
de heren . Toch is do beslissing o- . ïn C,..e UR te gaan ec :n van de be11

langrijkste besiiisin ;en van d.e B .R . van_ die' laatste tijc? . Het . lijkt
dus ook vanzelf sprekend dat de B .R .'er alles a_an zal roeten doen
ook dit besluit tot een ,;oed resultaát te brengen . D~, laatste drie
dalen zullen we . tot een van onzc. '~cruchtc' no ::dkampagnes over :-oc:ton
gaan . Wat er roet .-ebouren :
Maandag kort er een nieuw pamflet waarin voornar •. elijk roet sta :2.n waar-o .•

het holangrijk is sowieso te 'ste .-•n en, waaro*- hot relant riek is maan

de handteke : :irgcn akti e iiee te doen, en hoe je non_:eiin ••• kan sten:-.en ook als je thuis geen stcnbiljet hebt gehad . r aanc'_ag en woensdag
wordt er S-avonds bij gebrek aan een affische de verkiezingspoorter geplakt . Maandas en dinsdag gaan de Cccepen de instituten opsieren
en alles gereed -„aken voor de :^rota slat ; op woensdag : de aktiodag .
Woensdag er tien uur gaan er vanaf de ASV 1 karavanen naar dc druk':.e
- 1.

punten, v .a . vier uur naar de huizen . IeC.ereen dient te zorgen dat .
daarvoor na . en di . ,;enocg rensen gecharterd worden en dat .hoven
op de instituten ieclcro dag gcno ;: .g eensen zijn or akticf handtc •',enin,:en te verza-•e ln . ria, dix zij er ook karavanen naar UB? r .onsao e . d,
Verder wordt besloten dat er een klacht bij het verkxezir_ , •s buro wortd.
ingedient tegen de manier waarop er r .ct kiesbil jet7,-rn wordt oncsponggen
Trouwens van ele hele verkiezin ; sad-inistratie blijkt geen reet te klop

pen .
V (YT ( . r J. , ^

1 +

1. - - 1

de USF uitgenodigd . Organisator van deze zaak is de KSB (TEN) . Naast
de KSB zit ook het Progressieve Front (ccn opkonenclc studentenvakbond)
in dat forun . Het lijkt duidelijk de bedoeling or de ASVA en de UsF op
het punt van de UR tegen elkaar uit te spelen en node . daarnee de na,
onervaren progressieve front af te natten . De beleidsraad vindt dat
het best de noeite .waard kan zijn or niet alleen in het forum te gaan zitten
naar ook te zorgen dat er een bus net aktivisten in de zaal zit . Een
gewonnen diskussie daar zou wel ocns crg voordelig kunnen ijn voor onze
kontakten net het progressieve front en voer de . .vers.te .rking-van dat ::.•.

n-n~i3~4torc?cn db -Ar v^n te voren nct de USF te gaan praten, er voor te zorgen da
dat er van ASVA en USF naar één spreker kont of in ieder geval de diskussie
saven voor tebereiden .
ad 6 De stakingen . De j1SVA heeft in de hele, stakingsgolf van de la •. t tste tijd
zijn geluid nog niet laten horen, dat wordt' - hoog tijd . Besloten wordt een
breed Sx
konitee van jon ;erenorganisaties op te richten We de organièatie van een kollekte voor de bondskas of voor de ADFT/NDSM sticings kas op zich niet ne : en . De e kol].ekte. zou uit voeten ronden in
straatkollekte xxxx op 1 vei .
front 'ir~ 'T lburS zelf . Een neningsverschz.l.,~..e. ;,d ;:;UA~F zaL vc'brko?~éii=

r

Besluitenlijstje :
belt naandag c? .e groepen langs over de stud, stop aktie .
Ond . Kie, naakt een stuk over de lange terrein strategie tegen de stops .
-Moties a •.nne-ren in de raden, tegen het opzetten van een centra] .e ad_ninistra-Voorronden inlassen in SFR-verkiezingen .
fles
Stuk over de situatie rond de boykot vollende week in de BR .
fl000,- groep ra~ .kt aanzet voor principiele evaluatie boykot aktie .
Het hele punt 4, UR-•v erkiezingen, ie 4n groot besluit .
-- donderdag 12 april or• . 6uur, • bus naar Tilburg .
-- steunakti,e voorde, stakers .w
Neelandisi
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ASVA-aktiviteiten .
werd/-V

dat
op zaterdag 28 april a .s . de Akademische Raad de studentenstop-aanvragen van de verschillende universiteiten zal behandelen . Van .
ASVA-zijde zal getracht worden zoveel mogelijk studenten naar
Utrecht te krijgen teneinde er een demonstratief tintje aan te
geven . Tijdens de vergadering zal een vertegenwoordiger van het
L .O .G . het standpunt van deze organisatie verklaren t .w . geen numerus fixus voor het universitair onderwijs . Indien de belangstelling van de zijde der studenten te gering mocht zijn,, d 4n zal de
ASVA op 30 april (koninginnedag) een plaatselijke demgp tratie
tegen de studentenstop houden .
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co
1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

b

Distr . :
Afschr . :
1

Betreft :

ASVA-documentatie .
Aangeboden :
a . de notulen van de ASVA-beleidsraad op 30-3 jl ,
b* de agenda van de beleidsraad van 6 april jl . en
co een overzicht van Poorter

NOTULEN VAN DE BELEIDSRAAD OP 30 MAART '73 IN H88
a enda :
1 notulen .
2. . boykot
3'vérkiezingen UR
4 studentenstopaktie
5 huurinkomensaktie
6 SSGZ
7 bestuursopvolging

8
9
10
11
'12
13
14

Griekenlanddemonstratie
handtekeningenkampanje Suriname
ledenwerving
verslag StrassburR
avond mediese sociologie
aktie bij W en N ' over de bijvakken

mededeling_13
vervalt omdat de avond een maand 1atftr• gelmurler: zal
---

wóraen
ad 1 .notulen ;deze zijn niet aanwezig
áa -2 -bó kó~^ er is al enige tijd geleden door v .Veen een brief gestuurd
naar -hé -C .v .B .(zie b .r .stukken)maar het bestuur is hiervan pas sinds
kort op de hoogte .In de brief schrijft de . minister dat hij de rijksaccountantdienst de administratie van de universiteit wil laten kontroleren .
zij heeft dat inmiddels gedaan en vonden dat de administratie_ oed
geregeld was .Zij was niet bereid tot een kontrole van de (sub .)fakul~eitsadministratie omdat dit niet tot haar bevoegdheid hoort *
armsen is van plan om een brief naar-de (sub .)fakulteit tw,_turen
waarin hij dan vraagt naar de namen van studenten,die sinds sept .'7l
tentamens hebben gedaan . Zijn argumentef hiervoor zijn :
-mogelijkheid om nogmaals aanmaningen te versturen
-mogelijkheid om begrotingsgesprekken te voeren
-mogelijkheid om een goede planning op te zetten
-mol~elljkheidn
om een goede-..centrale a .dminiátratieop,. .te zetten .
De ABVA ieeft'de~medezeggenschàpskie benaderd .Deze weigert ; nog ste ds
haar medewerking en is bereid tot een spoed bijeenkomst om het C .v.
van :--advies te kunnen dienen .
eventuele akties :
deze , .worden door de 1000gulden-groep voorbereid
.Het is .va:n •d irekt
belang-dat. . iedere . groep daarin een vertegenwoordiger heeft, (bijeenkomst elke -w . a : 19 .,30 uur op ASVA-kantoor) . . Tevens .moet • ,iedere groep
k' en . af .de verklaringen die dit jaar ,door de . -bes.turen van . : de subfakf
zijn ; . aangenomen ; wel duidelijk te kennen geven, . ,dat . de . -bes-turei} niet
bereid .gijn om inlichtingen te verstrekken . Dan dit,alsnog :door- :het bestuur laten doen .
tivikkelin-Tevens ,de, staf - en tas op de hoogte brengen van
Sen-; ,
V.erder .kwam naar voren dat er behoefte is aan een evaluatie van de ak=
tres zt~aI' '
.,dot nu - ;toe -gevoerd, zijn . ( mcrvoor- zal, een . ,opzetr gem
word 'n oor
l'oooguld.en-groepen, om aarna tó~ , een .goede . ;strate i . te
.
,We;
komen
zijn nu. . a1' te . afwachteh~ .
Er. zal: -al- ,snel . .eon seminar komen, .waar, dan uitvoerig :geevalueerd -;kan
.en voor -een langere ., periode gepland . De gróepen,,kunnnen' hier
worden,-zelf alvast mee beginnen .
Neerl . . .,vragen, om een stens3.l met . nieuws van het boykot-frqnt . PSP en :
td vragen '
zijn bij de .PSP geweest omd
initiatiefwet,
;worden.
.
;
.Dit
gesprek
of. de indiening ' .van die wet niet opgeschort kon
had 'geen resultaat . Daarna ,hoeft het LOG op, 21 maart een gesprek geEr ontstond verdeeldheid onder beide
had met- om . de indiening van de wet uit te stellen,
PSPers . Het LOG stelde voor .e
...omdat dit de aktie zou breken, -als de karper, negatief reageerde . De wet
_wordt zeker niet binnen .10 dgei' ingediend omdat de toelichting rammelde. , .Als° d'èze' 'herzien"is' ; wordt die -:wederooi naa ar het LOg ter . verbete_ ring • toegestuurd .
.
vtn

b1.Z~1Da
(:ia,l • .T' .,~

,ll !vri jdag t •6 , april . .' i heltf .-w-ht
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.omise
e'
voo r :ao a,-svskanti :, • . d fini'.t-ijé-T
wordon . 1110 groepen méet .en 'v'st
kt c'

• •k i

•( hLt
._
z0tclrd~:é`
april
's middi s) • .
3 . boykot ..; .f1.ót Qll ge Van ;Bëstuur .ls -' nog steods, .v
t~~iten om namen c
adress,c.n't„vrageil . .Zd''Sn~1 .' nóg i
moc:tnn Rllc ra .dh ri cn bos''tur .,' •b c n-7;dorc wórct(.~n om 'zïéh
• hi :' rt
cn uit t o spiek ~cn .
ó'MIS
zal in d c; f 1000gro ~::p b (.k ck c:n word en wc".k,o ( nio, e1 j1 r'n eer zijn voor ., aktie . . net zi .c tt (r wol raar .uï't "doet
c(
rog , ; lsri . .a.s
c,r met de medezeg,~ ;enschapskommissie ws,t tot
=`
Verder verslag .va.r PSPgespre1 : . .
WoonSdag zulleiL: ;we ir! .d<) :-f1g0Qgro'k~p .-o.ok .pen:~begzn =;makenmet : d e; . : èválu~ti e •' v-n edó akt:ioes
elqp
den. beoordeling van d •~ hu d;igá,' situatie, ;D.c, dis~u~sa :e,
a•e t .mca . ;d~c;,f,
óv r`hókv'hót
hooveél mensen z,- dunnen
om

ag
E

rr4'' -vlo

~ .ly .l,
W.

ng 'ám ~ óoxl~l' t
n'" ézti : vbrgóde
i's gép~.-.nd' als
dc studentc-•n stops
;n de boykot ;ti, '.bc-:, preken .: D~~ om ;zullen, d'c
punten SUA, Poorter scholing de volgondé' vergadoring, aan' de -orde ''komen . T(~ l 'gaan hierbij .lyast stukl-~:n ,ven ;Poort r:
Dc ,ze vergadering

b

ad5 .huurinkomensakaie .
heeft een brief gestuurd naar het C .v .B . over de huurverhoging .
Aksieplanning : deze week zullen er in de huizen met goed funktiorierende bewonerskommittees bewonersvergaderingen gehoude n
worden waarin do situatie besprokenwordt . ( .tot nu toe zijn er
eng . 2500 mensen die meedoen aan de aksie om de huurverhoging
van sept . '72 niet te betalen .
v .h . C .v .B . (onder
druk van het ministerie) heeft brieven naar de stakers gestuurd
waarin staat dat de huurschuld van f220,- teruggebraght wordt
naar f100 .,. •- andejc kan men de deurwaarder verwachten) .
Deze vergaderingen roepen dan een maand huurstaking uit als
de maatregelen doorgaan (iri .een Mie), daarna handtekeningen
verzamelen . Het probleem is de kleinere huizen met niet goed
funktionerende bewonerskommittees .. Het lijkt beter om hier
eerst met deaangenomen motie handtekeningen te verzamelen .
Erzal ook een pamflet komen .
De bèta's : vinden' het rrg belangrijk dat je op papier hebt staan
welke mensen toegezegd hebben meet te . doen . Bovendien moeten
er in de verschillende aksies prioriteiten . gesteld worden . want
alles loopt door elkaar en daas hebben we geen mensen voor .
Zij zien wel het belang van deze aksie in evenals de and .e
groepen . . Ook W praktiese redenen spelen een grote rol ij, :
bezwaren tegen deze aksie . Als je in mei al een huurstaking
wïlt houden ;, moet half april dlles geregeld zijn en dat is al
erg snel .
De psychologen vinden dat je eerst het aantal boykotters van
de huurverhoging moet vergroten voordat je met je zwaarste
middel komt .
vindt de dreiging te groot en maakt duidelijk dat je
ae bolkotters niet in de kou kunt laten staan ; de vergadering
_+.nd e huizen worden ook gebruikt als verkiezingspropaganda .
vat samen dat de aksies moeten beginnen vanuit de huizen
waar we sterk zijn Niet iedereen hoeft al . in mei te staken
juni kan ook .nog ; als een gedeelte gast staken verwacht zij
dat er .vlug onderhandelingen zullen komen . De groepen kolen
net namen-adressen eh tel .nrs . .van mensen die aan deze aksie
wel mee willen doen .
Een stemming geeft ; 6 voor en 6 onth .

ad 6 SSGZ

I

zal de vacante ,plaats; in de raad opvullen voor de loGp .van
dit studiejáar .Daarna zal er opnieuw bekeken worden of het wel juist
is dat-de ASVA hierin zit,
ad 7 Bestuursopvolging
Up het moment . i s er. nog steeds een bestuursplaats niet opgevuld .
Tot 'niu toe heeft
de Civitas,gezondheidszorg en mensae erbij
geda.an,maar dat is niet meer .mogelijk .De groepen moeten ,zorgen dat er
iemand voor deze - taken komt,zo niet dan zal de beléidsraad van
volgende week bekijken welke .bestuursfunkties er afegstoten moeten
worden .
-Per 1 juni z 1
en Per lsept
aftreden .Aan de groepen wordt
gevraagd. om voor 14 april eenlijst in te leveren met eventuele kandidaten,daarna zal het bestuur zich hierover buigen en voor 27 april
zijn mening geverl .De beleidsraad beslist dan overr de definitieve
kandidaten .
Verder lijkt het zinvol om nu al vast rekening te houden met hett feit
dat
per 1 . sept
per 1 september
zullen aftreden .
per 1,oktober . .
Ad 8, Griekenland, demonstratie
is besproken .
ad 100 ledenwerving
i eder br .lid heeft eenlidmaatschapskaart gekregen,die hij V'C 1 Bende
week vrijdag weer ingevuld inlevert .We 'zijn nog niet aan de 4500 .
Punt 9-11-12-14 zijn blijven staan .
BESLUITEN
a de 1000gulden groep en de groepen beginnen met een evaluatie van de
akties .
• binnenkort zal hier een seminar aan gewijd worden .
• de 100 gulden groep bereidt eventuele akties n .a .v .de brief van
en
voor .
• er komt een stencil met nieuws van het boykotfront .
• de motie van de WenN groep wordt in de groepen besproken .
f Het bestuur maakt een stukje,dat verdere informatie geeft over de
konsekwenties van de inkomsten .
g zie ad 3 UIS verkiezingen .
h de groepen maken lijsten met namen van mensen,die :
ingeschrevenzijn,wel een brief uit Gronigen ontvangen hebben,en
geen propaganda .
- meegaan naar Utrecht .
- meedoen aan de huuraktie .
i
gaat in SSGZ ;deelname hieraan opnieuw bekijken
en
j Kandidaten zoeken voor
k nieuwe leden makeh .

Pedagogen

ad j uH-vei-k~e"_rlt,eia :.
a . propaganda
b o affiesjes
c . muurkranten en :puntborden
d . karavanen
e . bijeenkomsten
ad a : Hiervoorr worden handtekenin enli ;sten ende toelichting
! :.ebruikt . (',let is niet de bedoeling dat ingeschrevenen
(dus ook beursstudenten) hun handtekening zetten .Er moeten
veel handtekeningen komen ! De listen zi .In allen voorr de
propaganda en blijven interne
ad b . De groepen kunnen hierop de specifieke (sub)fak .punten zetten
Studieverenigingen moeten zoveel ogeliik gevraagd worden om
stemoproepen te doen uitgaan .lletzelfde geldt voor de studentenfrakties vod . besturen en raden .
ad c-- Deze worden op het kantoor in het !-:~ ekend en maandag ; gema^ k t .
ad d . Karavanen, deze zijn voor de .$$oort,UB, oeterseiland van 11-14
uur iedere dag . .-,aar de mensae van "7-19 uur
Be karavanen bestaan uit c ntrale li ; sttrek'cer, en t:j-.~e of drie
mensen ekstra (groepen hebben hiervoor al ingetekend)
Huizenkaravaan : bèta da Costakad .e-i: lasiusstr .-fustenb .str. .
hist/pol : jilverberC-Cleyndert -. •e g
soc ./_ped :Lilenstecl.e
andr
.„attenbur,-:- •i ttenburg
med/psych'filos : ?
Croepan nemen kontakt op met Arnold ogi te zeggen wad eer ze
Ca<-:. nn
ad e . Er ontstaat een diskussie over ecn forum met de OBA erin
De uel .raao is het er overr eens, dat het beterr is,als in h% .t;
forum alle partijen vertegeniwroordi-;d zijn .
wis en nat dienen een motie in,waarin de b .r . zicn uitspreekt,
dat de ASTIJ. vertegenwoordir;ers in *de 11,1 het veld aan de ISVAA
afstaan,dit omdat andere zware funkties ook niet betaald
, ;ordende neda~oZen -vinden dat; deze motie eerst in de groepen besproken moet worden„
Er v.ord.t sf .espro_- .-r ,dat
dat de groepen een pricipe besluit nemen .
Hier velgen nog enkele fregevens :
.
-- het staat niet vast of er - een uitkering gegeven wordt*
- er 'oes ta.3. -i; een tendens om alle bestuursfunkties te honoreren .
-- e *r moet rekening mee gehouden vv.orden,dat een uitkering van
de beurs afgetrokken kan wworden,ook gaat er belasting e .d .
van af,
jlet bestuur komt de volgende beleidsraad . met een stuk hierover .
Het ~.s Gebleken dat nog al ~ .Jat mensen zich hebben inE°eschreven
maar geenverkiezingspropaganda,wel brieven uit Groningen
ontvangen hebben en ook niet in het kiezersregister staan .
Het C .v .B,wil hier wat . aan doen .De groepen moeten namen inventariseren van de mensen die onder boven~,enoemde vallen .
ad 4 Studentenstops
In het LOGoverleg heeft de ASVA een LOC-krant over studentenstops
bepleit .Men voelde er niet zoveel voor omdat de LOGkrant gebruikt
wordt voor het aanzwengelen van grote akties .Het bestuur zal op een
krantje blijven aandringen .
De ARvergadering over studentenstops is verplaatst naar 28 april .
Het LOG heeft dan een half uur spreektijd en zal die gebruiken om
verklaringen,waarin verschillende organisaties bezwaren aantakenen
tegen deze stopster ondersteuning van de motie van de UR A'dam
voor te lezen .
.Het is de bedoeling dat geprobeerd. wordt om nu al namen van mensen,
die meegaan naar Utrecht,te kraijgen .

Hot

von POORTIPR ie irrei ,i'-kolder derr._ jew n~c-t

Tijdens c,h' voor de produktie van het vvrkiezin,M :;nvnmer van Poorter zijn er nor ;, l
wat spanningen on_tstoen tusecn b ..1cidsr;a'd, beduur en redaktie . De kern van deze
konflik en le,; in de onbokenr)heid von beleideroar en bestuur met w , -:)t er zoal bijj
dde produktie van een blad als Poorteer komt kijen
1 . Daarom leek liet d .e poortergoed in ho - e kort ui.tecn t,; ~;ettela hoc dct ig zijn werk gaat en weer de
knellnu.nten zitton .
Inleidingr Dit ;`tuk g ;a<nt voor hot grootste g3deelte over d.c problemen die ontstaan
als niet pan plr+nning en prod .uktio~che ;a, wordt gehouden . 12, r is echter nok, een probloem . De meeste groepen en veel bos -tuu.r leden betrekken Poorter nouw~li jks in hun
beleid. . Poorter ie echter het < rage middel vaa - ' i - ee do ASVA c.l haar leden bereikt .
Wil zo'n blidd een lovend . onderdeel
n do vereniging zijn, dan zullen de groepen
en hot bestuur het medium Poorter rioor bij hun planning moeten gebruiken . Ook d.o
inroepen moeten er' ;eieer in -tot uiting komen, al Pias het alleen klaar door re,gr•e linatig van do mededelingenrubriek gebruik te makten . Do r d alctiera .ad als med .eboleidsvorrnend orgaan van het redaktieboleid ken ook een . veel moer inhoudelijke en koordinerend.e rol ;oan sinelon . De meeste groepen ebben nog steeds geen (o) .ctiova)
vertegen .,loordiger in die rond, Dal maakt dat die koord motie nauwelijks tot stand
kan komen . fizan dat Poortor, wat do f<kulteiton betreft, erg moeilijk een arnsluiting bij cl e basis kon vi .u .'cn. (a."~'alcticraad . : c?onderd .,:1g 3 mei, 1 ;5 . 30 - Weespore'traat 49)
Planvim : Wil d .o inhoud van Poorter een bootje evenwichtig zijn en willen we alle
relevante informatie opnemen, dan is . het nodig vooruit een planning te maken . Dat
snoet 4~ weken voor verschijnen (2 1/2 week voor dc slotr(-,d.ektie) gcbc ;
n . Ondcrwe ;open worden verdeeld, opdrachten verstrekt ; int~erviehwtjes en ,gesprek .'. en gemaakt,
stukken en literatuur b .;lccken . Stukken van buiten ele redaktio moeten een paar
dagen voor het slot binnen zijn . Door moet namelijk nogal eens wat erin geschaafd
word.enl Soms raceton hele .stukken worden ornge gooid . en herschreven om enigszins
leesbat r te worden . Op d.o slotrc,d .oktioraooten alle stukken worden doorgenomen, ho':,.eken wet er wel en niet in kan en moet, moeten stukken worden in,_,c :kort, moet etc+
globale opmaak worden vastgesteld . Willen we niet veeel te veel of voel te weinig
hebben, d.an dient dc p1,- nningg van 2 1/2 week daarvoor de l eidraad . t o zijn .
IJLPUNT : Stulciun die nr hot slot binnenkomen, zeker als ze niet in d.e oorspronkelijke planning zoten, kunnen niet meer goed worden bekeken, gc brengen de indeling,
zowel inhoud .eli jk ol t ckznios in dc war . Dat brengt .vertraging vári de hele produktie wet zich me c ? en lei .'.t vaak tot een ongelukkig stuk .
T.y :rk enn la .y-out : Poorter wordt door een werkelijk ex :oellentc typiste van do
SSP getikt . Stukken die te laat binnen koenen, maaleen -Int ze soms uren mort wachter
voor een klein stukje apart moet terugkomen e .d. . (bij hot vcrlciezir.^snummer ging
hot om een, specio<a .l vrijgehouden, middag en ;avond) . Het is duidelijk dat een dergelijke gang van zaken voor hor erg vervelendd is, en voer een bedrijf als d .e SSP
zeer verstorend werkt . .
De lay-out van Poorter kan pas starten als alle kopy .e •t ikt ia, anders is geen
pagin;iindelirij• te m-ikGn . D,-.in krijg je. hele grijze p-aginc 'S nce•a ..it nagino's met
door do nood . vreselijk opgeblazen foto's,„ moeten soms Hele stukken vervallen of
blijk -t te loot d.ot iets er toch in hocl ,gekund, komen er vervelende overlopen
nar nnclc're pagina's - kortom dan l .~orlt het blad een stuk minder leesbaar . Ziet
-te la,at"binrxcn kopmen van stokkan en korrektios leidt ius ook hier weer tot vertraging von het HLL3 nummer . Bovendien ken onze: u .itnernenclo lay-oester, d,pn niet
werken, terwijl hij ook geen ander werk kan no .nnemene (Hot verkiezingsnummer
nam een goeie 25 uur loy-out-tijd •- echter bij schokkan . over con 1^11 EK verdeeld! )
P?e IPUNT 2 : To laat (of slecht geschreven en niet tijdig, voor het slot, te korri,ge .ren) stukken leggen onnodig beslag op de tijd van mensen en dwingen hen tot
haastwerk . Bovendien wordt zo het hele, nummer vertraagd ..
zitten ze tussen oen Poorter : n
Drukken :. Hoewel de SSP onze eigen drukkerij
.
Wil do SSF een goed lopend . bet
c
spelen
een ASVA affiche in, niet met hun :a ik

1.1 : IJ

v,`'r

; ;~ -- bl- d

drijf zijn
ook voor dc !1~WV.tl van 1cv . .nsU ,'lol( is) dan moet zo nauw moe oli jk
'Gil , :1j(:houden . 1'.c:mt Poorter te 11 at,
een tevoren
dan moeten tf Cc persen i :erk^ .locs ot •c an (wat geld . kost), c5f wordt Poottor nog moer
vortr ', d .d .'' •) rdot Jr ld ;'t 1ii ro op lirt .
KPJ'sLPLi1dT 3 : V date 1a •y-ou.t
J. : :ic!t tot Icu ;ttur)irc s I;iLs'tnn'1 taf !,ut vc r~iurc
vertra ;;in; .
v,cit

Poortcc,

Dingen : Poorter b'bord-t govou .wen, ingcstol .ccn en gcob .nndeerd . bij eelt gei..'one binder .
Deze re .,c:rrveort tijd en k .Ipacitcit . 'ils J'oorter t ,,: laat komt, b .:-., .^kuilt dat dat hij
ons extra 1 :o ;.ton in rekening kon brem;on :cn dat Poertor nog meier wordt vertraag(l .
Dit is h'JiI ;L:TUPJT 4 .
A d~vettec:rd.erN : Dc ,.'gort erd.l'ero rc'cc : .r. op ::en . r : roomah verschijnen, soms maken
z.e hun .adv .ertenties gericht on dc v : .rschi jnin.,_god,ag .
Wordt het 1-,tor, dan kan dit
tot niet-eetalen lcixd .en .
Do leden van
1 uur„_r- •r oclalitie hebben bij toerli'~urt de vorantw,roordolijkheidovcr de ;.;sein, van zaken bij d . •-: ,,rtr_iulcti.c: . Te lapt binnengekomen tekst
wijti ing n e . d. . l veren hei con rnntcht xtra werk op . liet alle betrokken instanties
en personen moert lcont,ckt worden ::),Fi_;'enomen, voor eon lullig stukje zit je dan soms
uren op cl .e fiets .
Algemeen en ~ ;c:ctelc' worden d,) - oc : e c1nie ti,c en op ., tijd . vorschi jnend . blad von
groot belang is, dan pas kon je je r !,lies, je veergaderingen, j3 inforni tic er goed
op a :Lstemmen . De prod .uktictc.rmijn lijkt
lang (12 d :o en) , maar wil je cr een
zekere rok in houd .e'n, d .<in) kar. het, echt niet korter .
Om het finencieele belang von Poo ;rtcr aan t • : g, ven : Poorter. krijgt 15'
pan hot
ASVA, hoor omzet, inclusief obennemc :uten
r ,1 .:crten-cies bur'rata,_t echter 30'%% van
!et bv.d.L; :ct, prul . zo'n 4 02 .000 gulden .
Vcrlciczin, snumm r : De 1'oor -torre' :' n .1 .aie wil niet ,2cletailleerd . ingooan op cle moili jkheden rond dit nummer . Slechts pen eiont,~l opmerkin/ en :
- Doordat clc tekst zo laat binn .'en ki-inrn, kon nauwelijks , ,stijl gelet ..worden . Dit
hsoft tot ni ,. en dan nogal.
- Ondank,, d .o srr_cumonten vuil cle T'oorterr C:aktio werd. het voa,t tell'cn valt cie dofinitieve versie door dc• be.leidsrr n s tcuds weer ui tgestelel . Dit leidde tol waailzinnig voel extra en haastwerk van 'tysissto, lal-onteer en produktieman .
- Tot op h ;;t Lea-toto moment
..'ijz:igin,c. ,en word!_-n f,-)aangebracht, dit hoeft -tot
een bepaald niet optimale opmaakgeleid..
- Regelmatig worden nieuwe iicdissingel genomen over
er. Oplaag Van hot nummer, dit l-:;iddc; -tot extra verfmlvingen, i ocili .jkheden in etc produtie én verschuivond.o afspraken .
; vo'.Indo . Dat deed hot niet . Vrijwel
Nu . lijk.-t; het of
nuiiilrer on uitzondering
de voor. Dit l, :or . ging het echter zo
=
i ader nummer d.o .:n zich proul'.:ner, clr; . ._. gena
ver dat de roloir-ti :e gastgild l. eft oh do e ra : :~.ier geen vcrantwoord.e1ijk1oi'd voor
liet bladd moer te kunnen nemen .
C
~~OOrt vrl zal clan ook ''an 'doze rc r :
w ,Orden (,^+ houdo11 :
- ,ILL?J stt _\1:Qn ven .remt roc'_la? .~)-1 .,r1 .c1~. mee - tcn op donderdag voor de ,tl .otredc~lctic
binnen zijn . (Enige v. it <z,un erin,^ : rtu1:ke l van hot be tuur voor zover het a ll'c*rlaatste ontwi'ekeli :tgen betreft . )
moer recg-r':.Omon .
I1^ de Un't agovondverF,~(~.Crlng wordt
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niet alleen de techniese
let slot c= herhaling van wat in list
menwerhin.;; met bo-problemen . cholen een rol : ook, d.e inhoudsli jke en . p1 iiiilin
l ei r?cread1 en bestuur moet verbeterd
r l n.
„sc
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De P~C>NT R-rodaktie,

Poorter

Poorter

Poorter

Zclkolij k 'Loidin :
Por 1 ru:i tree(',
.: :f ^1 : zc1'clijk losader van Poorter .
Do Poorter-rocioktie stolt voor in zijn
to benoemen :
en
z,nl don hot tochn.ios ^1C'dcoltc en cie rednktiekorrespondcntio op zich nemen en
do fin .niicic":oio cn n~lvertunticodministr tiu .
Hi'.:rtoc is hot noCir,
to b.noemun in het Stichtingsbestuur
. De
sticlrtinjs2tntu•t cn scheppon je: mo,~-ol,i,j)c con nist-rcd.oktielid. ols zakelijk
leider in. hot stichtin,;sbc;, •t uur tc br;r o- meri . D .-zo bono^mint_; moet door de be .leidsrand ;;uschicd .en .
Ver7nacrin, ~n rociv.k i í :ï chemn
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Definitieve bo,?rotins • 72-73
. Het
,-ik
Het opstsile ? . von een ba ;rotins voor Poorter is altijd oen nocilijkN1-.~)untal stoot niet v .i t . De ooclvortonticnnrkt is mooilijk te peilen . l;tn nummer
moor of minder mna .kt con hooi verschil, xox cve1201o ext ra druk : bijj speci^ .1e
l)`er 1 i (1
Fliorbi j toch ~cn lo f iiiiIb) -k rot in i^• . De .i\ 1VA-bij('• rr
°;C1

;';UTl11Odcfl .

i2w,

is f 3150 . Tussen hookj

stoet h : ;t be'?rne wo t vori jnor is besteed . .
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1Ivertonticr,

19 .000

(17 .909,91)

ASVA-obormomcnt

17 .500

(17 .225,00)

Losse verkoop, losse <ObOnnoes, ov :,rdruksverkoop
Be,r;•i nsn1 .:1o
TOT1\ AL

2 .000

3 .760 ,06)

(

626 1 69
39 .126,69

UITGAVEN
Produld ickosten
w :orvnn : SSP 22 .000

:

32 .000

(34 .718,38)

Loyaut 3 .750
Binder 6 .250
PTT-frank .

bij obb .

4 .300

Acqu.is it -t. c.

1 .6o0

Diversen

700
1 .000

T, .ru. betaling lening
TOTAAL

Do .-root verlies : 473,31

39-600

(4 .231,70)
'1-556,u0)
(

790,74)

Betreft :

Anti-Griekenland demonstratie .
Vernomen werd dat door de ASVA de studenten werden opgeroepen
om deel te nemen aan een demonstratie tegen regeringsbeleid in
Griekenland . Deze demonstratie, die op zaterdag 31 maart j .l .
te Amsterdam werd gehouden ving om 13 uur aan op het Beursplein
en vond z'n einde op het Museumplein .
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A£~ENDA : 1 Boycot
2 Bestuur
3 Beleidsraad 1 .3 maart 1973
Aanwezig Politicologen, Economon, Andragogen, Sociologen, Neerlandici ;. Pedagogen,
Sch ikundigM, Sociaal Geografen, Wiskundig-en en Historici ;,
1) Boycot . .
Vexslag

van het overleg v,-,n
liet de CvB' s .
1laalde bakzeil,,aanznaningstc;rraijn is verlengd tot 30 maart . Maar hij wil
herhaling van de maanbrieven ; boycotters uit do administratie en"eist per 30 maart
alle namen van bojzcotters op en heeft het ia dit verband over Civiele procedures .
De CvBós .hadden :een'gozti-nols. .ik actieplan om te eisen ; geen verdere uitvoering,
een eigen verantwoordinrg voor hen :oor de rust op de universiteit wat het handha„v~,n ., .van • de status-quo bet,~k,~nt en . een wetswijziging m .'
hetbedrag, ontkoppeling, inschrijf en collegegeld ; . studie+ - 'fjnarncieringvoor ;iedereen ; kinderbij slag
direct voor de studenten ; tevens collegegeld-verplichting slechts voor de "normale"
studieduur ( 4'of 5 jaar) . Omdat
zijn begrotingschantageemoest intrekken,
volgen de CvB's nu hun eigen b eleid . - Alleen .i n Groningen`en Wageningen houdt dit
nog .- sancties in .. Ons CvB zal niets doen ; .Mede' "op grondd van de bekende motie van 20
februarm, mag de UR niet gepasseerd worden bij plannen' -voor sancties . . Het CvB . zal
ook geen faculteitsadministraties gebruiken voordde :namcnlijst voor
Verder ging de,discussie na het vgrslàg over de demonstratie . Eigrbij,;#~ond de mobilisatie centraal . Zal deze moeilijk zijei doordat ieder in de óverw :inníng geloofd
en daardoor de actiebereidheid verliest : Het'doel. .blijft het intrekk(2~n`ván de wet .
We moeten duidelijk maken dat de boycot voor dit jaar . gewonnen.
n i s maar-dat die rot-wet •b lijft bestaaan en.-,d,-.t nu beter dan ooit de intieekkingn van, de... wet goeist kan
.worden . ~(:'~'Zie volgcnue . allinea)
. , omdat de mensen het :nut er niet
Er`wrordt`gdsteld dat' do kaartverkoop
gaat
slechtt
van !knzien ;= •E en. vergc~i.jki.ng niet :vorig,jaar , 'meI . .wordt ..net, al i verklarifig geaccepteerd I% j zuilf.n,veel propagond~t.voor gratis on4e:.rwijs moeten , inmaken en ons .zo
breeU'~mogcl ",jk, ..moeten nanifc, teren, :;Bv mensen ahs Otten kunnen nu naar buiten
brengen dat :we ons' ige zamel .i j k. inzetten , .voor het onderwijs .
.Als -informatie over de landelijke toestand gevraagd wordt, blijkt dat wij de enige
zijn met een staf-tas-coruritee en dat wij ook voor . d e me,. :st mensen moeten zorgen .
. ;Overal zullen op de 1 .1,..`" meetings gehouden worden vaak met een forum . . over bv .d e
f 500,- . Maar in Utrecht, ~el .ft, Gronixigen zijn ook nog acti ; s .togen maatregelen .
Vervolgens stelde
d„ , volgende vragen :
1 Hoe werken we vanuit het actiecentrum dePoort,
2 Hoe verbindt j e dit met. d e actiecentra op de faculteiten .
3 Hoe regelen we de karavaans voor de kaartverkoop op de huizen .
voorstellen : Da;lelZllcse p3enai.r e ver udcrin en te r mobilisatie . Echter do situatie
is geheel
anders"-dàn in het -14 upóleuin, . .omdat er geen directe beslissingen voor actie te nemen zijn .
een hoede treltiker (welt is dat precies) .
Woensdn
~,f+
Achtereenvolgens werden de namen genoemd van
(daartussendoor word. nog even niet
De Braauw, Van .Duisenberg
Kemenade,
de gedachte gespeeld om een heleboel mensen uit te nodigen en die dan
gezamelijk als forum te laten optreden) . Reacties op deze voorstellenn
hoeft waarschijnlijk niets nieuws te vertellen .
z}nllen waarschijnlijk wel voel mensen mobiliseren
De Braauw en maar zijn zulke gladde praters dat ze niet te veel,-moe -ten .zeggen ..
Op de beide k,-'ndidaat-ministers Van K, en D . komt .tjeiriig'krfiek ;.
.
, Het forum vervalt omdat de andere grondraden dat' ook aan het .'voorbe±eiden zijn ( in Amsterdam heeft de SRVU dat al helemaal, rond) .
Samenwerking niet de SRVU is niet mogelijk omdat de SRVU hot'pers(i in
huri .eigen gebouw wil houden, De D .L .. zal . hot één en ander uitzoeken .
Andere plr:ennetjes :BBK-acton-painting .

11uTULE1' BELi.IDSitiiAD : 9-2-1273 MOzes-huig/Waterloo-plein .
behandelde a_Tenda :
1 . notulen van 21-26 januari .
-2 . Suriname avond .
3 . Vietnam •
4 . Perzië-aktio 0

5 . Redaktie-raad Folia-Civitatie .

6 . Financiële kampanje .
7 .Univorsitaire werkgr ./Invoeringsbeg .gr .
8 . Univereiteitsraad werk ./F,aks raad vork .
9 . Kweotie
1C o i3oykot .

Algemeen :
-De groepen moeten zoeken naar eon voorzitte_ . Hot ad-hoc in de beleidsraad
vragen naar eenvoorzitter stuit op mociiijkheden . De voorzitter moet tijd hebben zich op de vergadering voor to bereiden .
-Do notulen van 15 en 20 dece :nber moeten nog in do beleidsraad worden gearresteerd . Het in haast geboden aan de groepen die de notulen van deze vergaderingen hebben gemaakt ze 'spoedig in te leveren .
-Op verzoek van
hier in de notulen een berisping aan de sociologenfrektio dat zij wederom to.laat binnenkomen .
l .notulen van 211&6

an_
Notulen van ?l jan . 1973 goedgekeurd . Notulen 26-jan.. pag . 1 de Historici
hebben vel mededeling gedaan overode b/b avond .

2 .Suriname avond .
De sur .avond krjgt ongeveer het . 7olgende aanzicht .!) Toelichting
over do piolitiele en ekon . situatie van Suriname speciaal m.b.t .` le staking
2)
geeft een overzicht van het onderwijs en mogelijke perspektieven hiervan . 3)Diskusoie-ektievo deelname van de ASVA - en SRVU ~) Pauze 5) Kabaret .
6)Sluiting . Verder : Geldinzameling voor de stakende beambten in Suriname dmv .
kollckte en verkoop van affiches . Voorstel : De vertegenwoordigers van de eektie
buitenland, die maandag 12 feb . vergaderen zullen verdere info, aan de groepen
door spelen .
3.Viëtnam .

De ASVA zal zitting nemen in de U .R cie .., die hulp zal bieden aan de universiteit
van Aanoi ,, :at het kom . jongeren voor Vietnam, er zijn problemen gerezen aangaande de otatuo van de boedisten groepering . De vraag is of de boedisten'wel
of niet zitting hebben in de voorlopige ree . regering . Er zal in Parijs info,
worden ingewonnen, tevens zal onu .erzocht worden hoe
'deze middengroep bereikt kan worden .
heeft .kritiek op het feit dat volgens hem Vietnam
niet meer zoleeft bij de studenten, sinds het bestand is afgesloten . 'Het bestuur
antwoord dat op (sub)fakulteitsnivo o .a . in de raden gezien moet worden hoe
de (sub)%al:ulteiten hulp aan de unie* van Hanoi kunnen geven . Haandag verschijnen
pamfletten van hot kom . jong, voor Vietnam . Verder staat er'eind maart een
Vietnam avond op stapel . Drie punten die aantonen dat Vietnam niet in het vergeetboek staat .
4)Perz&e-ak+.ie
Tijdens de bel( :iderae.d is er een verslag uitgedeeld . Bespreking over dit stuk
wordt verschoven naar de volgende beleidsraad
.
j
5) Redaktieraad Folia
wordt benoemd als ASVA verkegenwoordi .ger

den deze raad .

6) Financi~le kam anje .
a £rogramna wat er allëmaal gaat gebeuren komt in de eerst volgende Poorter .
Gedacht wordt aan :1 of 2mrart een avond optreden van Proloog / 6 of 7 mrt
filmfestival in de i1ovies . Wat het staf steun komitee betreft, dit begint te
bloeiend Ze doen waarschijnlijk een verzoek tot het coll, van bestuur om de ASVA
huursubsidie te verlenen,' - tevens verachiincn er binnengort bedel-aksept girokaarten, die aan ntafloden verstuurd zullen worden .
buis oen lijst hangen waar namen
Volgcnn Folia zou in hot
op eraan van studenten die dit jaar niet maar verleden jaar vel lid van de ASVA
-waren . De ioerlandici ontkennen dat er"zo'n lijs hangt . Aan Folia zal een
voerlogging van dit bericht worden gestuurd, non ie het er nl* over eens dat
het ophangen van, zo'n lijst een rare ijzc van lodenwerving is :

Ledenit ervin, moet weer opgestart worden . Vanaf Maandag 12 febr, as . kan men
voorgereduceerd tarief (f15,-) lid worden van do valcbond(ASVA) . De ledenwerf
cie moet beter gaan draaien, mede met het oog op de financiele kathpanje .*,Alle
groepen zeggen iemand toe op de verg. woensd . 10 .30 ASVA kantoor .
b) í'inlnciole positie . Dit weekend zal een balans op gemaakt worden . De verhuizin,
naar het nieuwe pand gaat niet door . Lr zijn nu onderhan dingen met het coll .
vzn bestuur gaanuc over eventuele huursubsidie . liet cola van bestuur hoeft
het laatste nog niet toegezegd, wel zou het mogelijk zijn `pr6jekton, die
voor algemeen belang zijn gedeeltol ; ,jk bij het coil . van bestuur te deklareren .
7) Universitaire' werkgroep doolstellingen .(U19D)
Vanuit de ond . cie komt het volgende voorstel ter vervanging van
de toelichting op de beleidsraad stukken .l) Zitting nenon in de Uwd als waarnemor . 2) Zitting nemen in de Uwd als waarnemer en op voorwaarde dat het eindverslag eerst in de (xzb)fake wordt behandeld, en daarna in de U-raad .
leerlandici :Under de studenten leeft nog geen bevoel van "planning;",. moet je
dan toch in de Uwd zitting nemen? Politilcolor~en : Inzicht in planning ontbreekt

er is duideB,'c behoeft aan scholing op dit gebied . 0 tafel ligt uiteindelijk
een keuze uit drie voorstellen . 1) Als waarnemer in do Uwd . zitting nemen
2) Als waarnemer in de Uwd zitting nemen onder voorwaarde dat het eindverslag
eerst in de (sxàa)fak . en dan in de U-raad wordt behandeld . 3) Niet in de
tiwd gaan zitten . Proberen ( z )fak . vertegenwoordigers te verplichten verantwoording aar de raden te ...laten afleggen . lia de pauze ligt op tafelden orde
voorstel om dit punt de volgende beleidraad verder door te spreken, er zal
dan een uitgebreide toelichting van het bestuur bij zijn . De verdere diskussie
verloopt warrig .
twijfelt aan do . gasà koordinatie van de ond . cie,
waar deze problematiek uitgebreid aan de orde ie geweest ., mot de rest van de
aktiegroop
$)U-raadverkiezingen ., (Ra-Ra universiteitsraad .)
Er in een affiche . Volgende week moet er geplakt worden .

10) Boykot . Van dit gedeelte van de vergadering zijn geen notulen gemaakt
BESLUITEN
a)Perzii-aktie komt do volgende •tbeleidraad uitvoeriger aan de orde .
is behoemd als ASVA-vertegenwoordiger in de Folia .red.raade
b)
c)Vanaf ma . 12-feb-1973 kan men voor f15 .- lid word n van de ASV,i

d)De Univerae werk groep doelstellingen (UIMD) en de invooringsbegoleidingskommissie (IBG) zullen met een uitgebreide toelichting de volgende beleidraad behandeld worden.
psychologen-groep

2-2-'73
beleidsraad
notulen van de beloidsraadsverjadcrin : 2 febr . 1973
1 . notulen
de notulen van 5 januari zijn no ;, niet klaar
2 . de boykot
de LOG-aktie bij de intcrpellatic in . de 2e Kamer
doet verslag van de intcrpellatic van Masman over de 1000 piek .
De inhoud van de interpellatie , vrl . over de uitvoerbaarheid van kontrolemacitro ;clen, en van de door de PvdA ingediende motie was vrij vaag .
Duidelijk bleek weer dat de PvdA wel voor de 1000,-wet is als die gekoppeld wordt met een ander studiefinansioringstelsel . De motie werd gesteund door de progressieve drie plus de PSP . Een motie van de CPIJ in
wat duidelijker taal met de eis opschorting ; van de wet vanwege gebleken
onuitvoerbai~rheid word door dezelfden plus de CPN ondersteund .
De PSP is :van :plan om cc :n initiatiefwet in te dienen m .b .t . de intrekkin .g van de . 1000,-wet en heeft het LOG verzocht om_ een toelichting te
vorzor,7cn . Bovonclien verwact do PSP ondersteunin( ; met akties van dit
initiatief . Hot LOG is van oordeel dat dit wetsvoorstel in dit s .t~tdium
van de boykotalcties en in de huidi o politieke situatie onhaal1D r is,
en dus getirtarlijk voor de verdere akties . .Geprobeerd zal . worden om de
PSP van dit plan af te hren! ;cn, of althans tot uitstel to bewc •; en .
de LOG-ver-ordering over de lanrrerc termijn *Mannin .-; van de boykotaktios
Alleen de GSB en de ASVA bleken een planning op .lang;ere termijn te hebben
ontwikkeld .
Sn de 1000,-groepp van de ASVA is r;cpland : ledenvergaderingen over de U-raad
en aktivitciten rond de onderwijsbegroting 9 . clan toewerken naar, grote
akties o.;) fakulteits en universiteitsnivo. .togen de ?controlemaatregelen
in de eerste helft van maart 9 om vervolt :;enz de akties snel op landelijk
nivo te brongen, m,a .w, dire:act reageren op kontrolamaatreg ;elon 9 duidelijk
maken dat de wet onuitvoerbaar is, en op basis daarvan intrekking van
de wet eisen .
De GSB' wil pas een lan~elijke alttic in april, omdat ze bang is dat zo na
zo 1an,.ge tijd_ van aktieloosh.eid c mensen moeilijk en langzaam kan mobiliseren . Dat betekent (lat con lange aánlooptijcl met tiktics op vnl .
universitcitsnivonoclig is . Daarnaast probeert de GSB een jongeren-onderwijsfront te vormen .
Op do vraag of dit verschil in planning ; niet tot oen schadel:i,jke ont,eli j'cti jdi ;heiel van nkties zal leiden, :antwoordt
dat mot solo GSB
.
Moeilijker
ligt het
waars ,chi jnli jlc wel overeg-..:nstemmin :>, bereikt wordt
mot de andere ;-,rondradLri g die op dit moment met allerlei ad hoc--proble .men ,gc ;konfrontoord worden .- de WASTRA en USF met . problemen rond studentenhuisvestin ; 9 cle SRVU met kontrolema,' .tre .-,clen en dc VSSD met oen bestuurskrisis in het
CvB 9 waardoor ze nog niet aan oen langere termijnplanning
.
zijn toegekomen . Tot nu toe hebben rlc ASMI en de GS,B de minste moeilijkheden rond de boykot ondervonden .
Deze week zal in alle „rondraden de lange termijnplanning bespraken
worden . Op de volgende LOG-vergadering moeten er besluiten over vallen,
opdat snel met do propaganda .: gestart kan worden .
c
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De kansen van een kort edin over de mogelijkheid tot het yol„on
vr .n praktika en het doen van cksamuns en t, :ntamons voor niet- .njeschroven
studenten worden op dit moment onderzocht . Haar er wordt niet op korte
termijn een r,erlin^; aan r cspanncn, ondanks ^unstii,c porspoktievon,
omdat eon eventueel verlies irr' n delf^ voor onze akties zou zijn .
De brief van Van Veen
De brief behelst con aanmaninr3 aan de CvD's om do boykottcrs te lokaliseren, ze no,maals te manen tot botalin en ze dan, voor 10 maart, uit
de universiteitsadministraties te,; schrappen, zodat zo, volens Van Veen,
geen prcccktika en kollegec kunnen lopen en dus geen, ..tentamens en eksamons
aflc ...,cn, Verder wordt in cle brief gedreigd met budgettaire ma .~trc,Celcn
op basis van het aantal in ;c chrcven studenten voor hot lopende en het
volfrendo begrotingsjaar
.
Hart wordt dus onze to.~ k om enerzijds aan de studenten duidelijk te
malven dat het loze drci, emcntcn zijn, anderzijds om te, bewijzen dat
uitvocrinrr inderdaad onmo,r;~<.:li jk is, om te beginnen door ervoor te zorgen
dat fakulteiten neon namen van studenten doorgeven
en dat er niet : ge>
kontroleerd wordt in praktika en kollc"es .
Opgemerkt wordt dat er eon tentamen- en eksamcnadministratie bestaat,
en dat we er zeker van moeten zijn dat niet-in"eschrcven studenten
daar niet uitg ;e~,ooid worden, omdat dat wel do boykot zou breken .
Dit .' lijkt echter onmogelijk, omdat dan ook oks^ .menstuclenten uit de boot
zouden vallen,
Besloten wordt om in elk geval voor alle zekerheid maandag iemand bij het
buro inschrijvingen te zetten om te kijken of de loze, dreigementen van
Van Veen niettemin effekt hebben .
rond do onderwi isbenrotinrc
Het bestuur stelt voor om geen sontrale meetin, te beleg:ren over de
onderwijsbegroting, maar om iets op de fe .hultciten te clean : versprei,
ding van informatie- en diskussiestensils, karavanen, diskussies in
kolleges en eventueel fakulteitsmeetingG . Daarnaast wordt oen verklaring
uitgegeven over do onderwijsbegroting in do vorm van een open brief,
ondertekend door alle jon erenor ;anisaties die ondorwijsakties vccren
uit Amsterdams AI1JV, INIVVJC, 1 ,L11J, HBO-kontaktgroep, SRVU en HTS-unie .
1-iet het laatste voorstel stemt do beleidsraad onmiddelijk in, over het
eerste bestaat verdeeldheid .
Ter vordodi`in,r; van heet bestuursvoorstel wordt aangevoerd dat het kader
niet in staat is tot goede propaganda en een goede organisatie van een
sentrale uijaekomst, dat met diskussiekaravanen en fa .kulteitsbijecnkom:tisten moer mensen bcieikt kunnen worden, wat gunstig is, omdat de -?
vite^i'cen rond ele onderwijsbegroting een ieuwe fase van do boykot inluiden en daarom een prop,. anclistics karakter moeten hebben,
Daar wordt tegenin gebracht dat de onderwijsbegroting bij uitstek zontralo problematiek is, en dat bij fakultcits ;gewijze akties zonder centrale afsluiting versnippering dreigt . Daar komt nog; bij dat in die periode ook de lcdenvc:rL, orderingen vallen, wat tot gevolg ; zal hebben dat op
do meeste fakulteiten weinig of niets zal worden gcoiganisecrd .
Bij oen inventarisatie blijkt dat alleen op cle sosiale en de letterenfakulteit meetings worden gehouden over clc onderwijsbegroting .
De ledenvar orderingen „ijn niet bruikbaar voor do aankondiging van nieuwe
boykotakties, dus zal er een aanvulling moeten komen .
De sosiologen merken op dat hun meeting het karakter van een surro,,aat
icSVA-meetint, zal krijgen, omdat er geen fakulteitsspesifieke maar
al:remene problematiek aan de orde komt .
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Voorts wordt door voorstc„n.clers van een centrale avond betooi d datAc
prbppa,,;anda voor un, de organisatie van een ocntrale avond zeker niet
mcèr, en mis ;;cicn inindor, werk is clan versnipperde akties . Als
aan- vorm voor, een sen.traïc :.vond stellen zij voor : een toa •ch-in
of .
u, een :meotin^' met mensen uit andere onderwijssektoren eventueel
Laét films . of toneel„:waar clan bv . over de relatio we en ander onderwijs
kan word-en gesproken .
Het bestuur voert aan, (.Lat juist het feit dat dc meeste r,roepen geen tijd
en ma.nkrac
hebben om - iets op de fakultoit te organiseren, haar mening
onderschrijft dat een centrale' meetin ; or :ranisatorios niet haalbaar is .
Bij stemming zijn 4 -roepen voor een sontralo avond, 6 toten, 1 onthoudt
zich .
Hiermee is besloten tot informatie- ; propaganrla- en diskussickaravanon
op de fakulteiten in kantines en lcoller;os, en, waar mo,olijk, fakultoitsmectin .,;s .

fort
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lcdenvermdorinr ;en over deelname-aan cle U-raadsverkiozinrrcn

:v . een inent, risatie van de ae eridal .unten van alle J,edenvex.ráderin~;c~
rherkt hot bestuur op d ,t de r;eplandc'vor7aclorin-en nauwelijks een aan.trokkeli jk karakter hebben, en dat dc a~dhdz^'s •, te lang zijn, wat den goede
diskussie over de U-=rc vl in c?e we
dta^t.,Hot : advisocrt c1e rroope,n om
ervoor to zorMen de dc, dickussio over de : U--raad scntraal staat, , 04 stelt
voor om ele agenda's v.r, ler te beperken t6 -,t,bc .•s proking.,~van het bo` •~ éisl van
de akt orroep/studicvcrcnir, ;in :- en dc . ~verkioz ri ; van beleidsraadsfrrkties,
1s1,

6 . bestuursó lvol,cin
worden „edoch, r O*erct ;bénóemd wcrdéxi s
ón buitenland
en huisvesting
op, onderwijs
Als vervanger van
wordt
,duet op
voorgesteld . Voor
korte . ter, i jn oon • . vorvanp er voor, c ;steld worden gloor de Ceroeperiy
Í Zijn *taak zal vnl . bestaan uit het
.-uitbreiden van het rocluktiepa.kket .
en

necle loiincen, bestuur
Be groepen moetën over do, event:3j,c;:le deelname van de ASVA aan de :herdenking
van de februarist .alcin7 praten . Hot verzoek tot deelname van hot herdenkingskomitec -met e eken' :ál ma, redde, voor de, r-roepen ;,cre .;d ligren .
Hot bestuur staat op het standpunt lat deelname gewenst is, ondanks liet . . .
feit dat :geen overeenstemming b(:sta-'t over (Ie 'drie van Brdda,' binnen ' :
de ©r ;;hnisa.ti•6 • '
rondvraa t

week

cd n ekstra b.c: •l eic1 d
lassen, om de rc,stercnde drin ;;endc punten te behandelen .

- op; vorzoé1 'rrordt'bosl'c+en over een

in

Notulenseminar zondag, 21 dan .197
Studiefinanciering,
Er is een stuk hierover van het bestuur .
Dit stuk is geschreven omdat tijdens verscgllende akties gebleken is .dat er op een aantal belangrijke puntén . veel kritiek' bestond .
Op deze kritiek is voo.nal defensief gereageerd .Eën punt van, .kritiek
was bijvoorbeeld werkende jongeren, en inkomentverdeling . .Eep aantal
in de studiefinancierimgskommissie besproken, wijzigingén'zij'n
studïeloon, externe demokratisering, maatschappelijke betekenis'onderwijs .Het is de beci-oeling dat een aantal punten uit dit strik-yin een
brochure komen over studiefinanciering, : Belangrijk vooral ia'-hét
begrip studieloom (dit . leeft onder de studenten en onder grondraden) .
Hierover staat een rare inhoud in de SVB-brochure . Het stuk: is onder•
verdeeld in de volgende punten :
1 . Studieloon .
2 . Externe demokratisering .
3 . Studenten en werkende jongeren .
4 . Maatschappelijk nut onderwijs .
5 . Inkomensverdeling .
ad .1 . Moet het'koncept over studieloon herzien worden of niest ?
Kantekeningen :
a) Negatief overgekomen .(standpunt van twee jaar geleden)
b) Hoever heeft het nog betekenis voor ons? (hiervoor de leus gratis
C ) Hipt 'r~ ~~g re cói'eept . VB) gat wol"cle r,-Ia ;ie in de beurzenakties
aan tussen de eis gratis onderwijs en de aucties, maar dit• lag niet
duidelijk .
Het heeft wel gefunktioneerd in het afzetten tegen verschillende ideën
van studenten (in kroegen, hangen) . En ideën als : door het eisen van studieloon zet jeje op hetzelfde nivo als jonge arbeiders (studie werd
gelijkgesteld aan arbeid) . Men probeerde hierdoor het verschil te slopen
tussen arbeiders en studenten .
Het was een poging de,maatschappelijke tendens uit te drukken in
studieloon (maatschappelijke funktie van studie) . Maar studie is geen
direkte arbeid (dus geen loon) . Door de eis gratis onderwijs ontstond
er spanning tussen lagere schwlen en universiteit .
Het begrip was niet gelierd aan b elangenstrijd . ER is nu een
nieuwe betekenis in het begrip studieloon (nml . belangenstrijd) .
Studie heeft maatschappelijk veel nut (dus vergoeding) . Maar misschien
geeft het weer dezelfde indruk . Je wekt nog steeds de indruk dat je de
studie gelijksteld aan arbeid . Reaktie is dat de arbeider denkt : Ik moet
voor mijn loon echt werken, studenten niet . De eis moet echter gesteld
worden voor de externe demokratisering .
Is het concept studieloon niet in strijd met de eis gratis onderwijs?
Het begrip studieloon geeft verwarring .(parallellen arbeidsloon)
Het begrip loon is een fetisj, verduidelijkt niet hoe dat loon tot
stand komt (meerwaarde) . Dus begrip loon is verhullend (in het algemeen) .
Waar het op aankomt is verduidelijken wat studie eigenlijk is t .o .v .
arbeid . Op pag . 2 staat de eis volledige beurzen voor iedereen en op
pag . 3 staat de concretiseringen : maxima, enz . Ik mis de eis dat het
inkomen moet worden, vastgesteld los van het inkomen van de ouders .(zeer
.belangrijk voor, studieloon, meer dan 60% van de studenten is* afhankelijk
van de ouders) . De student staat als individu tegenover de ouders (konfliktsituaties) . Als er studieloon is , ongeacht het inkomen van de
ouders, dan komen de studenten gezamenlijk tegenover` de overheid te staan
en kunnen konflikten beter aangepakt worden (paralellen met de caoonderhandelingen van de vakbeweging) .Voor sommigen vormt dit een nadeel
maar voor de meesten een voordeel . Dit is strategies van zeer groot be-

- 2 Ook de koppeling met het inkomen van andere jongeren is-zeer belangrijk . Biedt dus mogelijkheden ons ki links te leggen .
De betekenis van deze ••-éisen. • is •- dat' het tus •s èneisen •z ijn . -De eis studenteninkomen los van ouders is juist (ook voor gratis onderwijs) . Maar
op het moment zit je in een bepaalde situatie (grote aanVallen •op inkomensipositie, externe demokratisering) . .Door het stellen van bepaalde eisen
kun . .je tp
. .juist optrekkein.met,,andere groepen (schmlieren, werkende jongeren) . ldE1 niet de . .strijd •g er.amenlijk voeren, maar allen zijn slachtoffer
van de begr .oting .'
Eèn reaktie',op''at net gezegd,_ is . Lopn is geen sociale voor ziening .
Er is. _ een verschil . Duidelijk moet . worden dat het recht g ebaseerd is op
de maatschappelijk ..noodzakelijke opleiding . Dit moet in de term' naar voren
,
komen'.
Pol . : . A .O .W . is ., niet zomaar een sociale : voorziening, ( ;geen liefdadigheid) .
Er moet een scheiding gelegd worden in de naamgeving .(studieloon,
gratis onderwijs, integrale studiekostenvergoeding) .
Er moet een eigen inhoud aan het begrip studieloon gegeven worden . De eis
gratis onderwijs blijft altijd belangrijk . Ander punt - is . d e manier waarop .
De eisen zijn niet volledig :
- L .B . .O .-schalen moeten opgetrokken worden .(werkt ." •i n de richin .g ••. vair .studieloon) .
- Ook moot ho •'a .')e u operccntaL o steeds hoger worden ;
- Kategorie weigerachtige ouders moet uitgebreid worden en veree voudigt .
Verbeteringen aanbrengen in huidige stelsel om toe te_ werken ne. studielloon .(leeft bij de dekanen en ook op het ministerie) . Daarom wordt Andriessen ingevoerd, dus dit kan makkelijk misbruikt worden . (leningen) . Dit
vormt een reele achteruitgang .
Er zijn drie belangrijke punten te onderscheiden .
a) Visie studie . .
b) Naamgeving .
c) Manier om dat te bereiken .
Niet alleen de L .B .O .-schalen, maar ook de beurzen moeten waardevast
zijn .
Een eis is maximum waardevast en ook de L .B . 0 .1schaal .
Dat staat los van elkaar .
Eerst moet het maximum aangepast worden, dan waardevasthéid eisen .
Dit is een afgeleide vande fundamentele problemen .(Studie-arbeid) .
Hoe geven we die eis'konkreet inhoud .
Cilia gaf een foute weg aan (marginaal) . Want het stelsel wordt niet
ter ctiskussie gesteld .(Dit kan alleen maar door te kijken wat studie eigenlijk is) . Je kan eisen beurzen los van inkomsten van de ouders, de voorschotten moeten verdwijnen . Konkrete eisen op basis van bestaande'situatie .(volgens
overgangssituatie) . Naar de integratie van studieonkosten moet
geëist blijven worden .(dat is de aangewezen weg) . .
De integratie moet als vierde punt toegevoegd woredn .
De konkrete eis van studieloon kan nu wel gesteld worden, maar de
naamgeving is nog wel een' punt . Gelijkstelling loon en studieloon . Daarom
komt Andriessen met het voorstel loon gelijk aan studieloon . Je moet staan
op het punt van integrale studieonkostenvergoeding ..(is marginaal toch hetzelfde) . En studieloon is een ongunstige term . Want studieloon wordt verkeerd uitgelegd . We moeten toe .náar volledige beurzen voor`iedereeen . Je
kunt .studiefinanc~eringsstelsel .gelijk maken aan beurzen voor iedereen .
Nog niemand heeft dit aangevallen .
Onafhankelijkheid en studieloon zijl . principiële eisen . maar er moet
onderscheid gemaakt worden in principiele eisen en strategie . Je kunt een
verslechtering krijgen v an . d e bestaande situatie door studieloon . .
Je moet beginnen bij inkomensverdeling .(onafhankelijkheid van de
ouders) . Progressief is de afschaffing van de mogelijkheid van het kopen
van een goede opleiding voor zoon of dochter . Je moet de belangen van de
studenten duidelijk kunnen maken .
Hij heeft gelijk . ,
Het wordt 'voorgesteld alsof de inkomensnivellering niet centraal
staat .

- 3 We moeten ontmaskeren dat er een inkomensnivellc .ringspolitiek gevoerd wordt . We moeten aantonen wat de strijd werkélijk is ..
Is geen belangrijk punt . Het belangrijkste is de inkomenspositie
en de externe demokratisering . De kritiek dat je geen studieloon . mag eisen, omdat je later veel verdient, moet bestreden worden door aan te ge. Geen tegenstelling laten komen tusven dat de inkomens ook lager moten
sen werkende jongeren en studenten . In de voorstellen van Andriessen
wordt deze inkomensverdeling als ideologie gebruikt .(voor bezuiniging) .
Dat is de politiek achter de bedreiging van de studenten inkomend,
daarom is het ook van belang-voor de arbeiders . Het moet aangepakt worden vanuit de eigendomsverdeling . Je hebt een theorie nodig die .aamgeeft
hoe goed onderwijs het loonnivo van de bevolking bepaalt . Dit kun je stellen tegenover de verdeel en heers politiek .
Nu over de externe demokratisering .
Waarom externe demokratisring . Hier zit het idee achter dat ieder
de' kans moet krijgen een betere baan te krijgen en dus een beter inkomen ..
Maatschappelijk belang van het onderwijs en recht op onderwijs .
Ik ben het ermee eens dat externe demokratisering nodig is voor
een hogere kwalifikatie . De eis gratis onderwijs is gebaseerd op basis
van goede studieomstandigheden en externe demokratisering .
Dan geeft Andriessen veel problemen mei zijn leningenst_elsel .
Andriessen wordt op 5 punten aangevallen . .Het is niet zo~nodig hem
sociaal-psychologies aab te vallen . Wel moeten belemmeringen die er door
ontstaan aangegeven worden ..
1
:
Nu op pag . 3 de 6 punten doorspreken .
Het puntje milieu moet beter beargumenteerd worden . Om iets aan de
milieu-problematiek te doen heb je meer deskundigen nodig . D .it'moet uitgewerkt worden .
Er moet een aanvulling komen op externe demokratisering met recht
op oncerwijs . Groot risiko van afvallen, met kans op'grote schuld geldt
voor elke groep studenten . Daardoor-houdt je eerder op met studeren, wanneer het niet lukt .
Men kan je dan ook inhoudelijk en ideologies in een bepaald stramien
gaan dwingen . (door schuldd •:lang) . Ook bij het zoeken naar een arbeidsplaats .(soort kontrakt) .
dit is allemaal nog niet uitgewerkt .
Positie van de vro uw ontbreekt ook .
De negatieve-bruidsschat staat genoemd .(alles te •rugbetalen) . Ook
belangrijk is de rente . Andriessen geeft leningen uit naar marktrente (*5%)
Het blijkt dat dit om belastingredenen niet afgetrokken mag worden van
de belasting . Na 6 jaar studie is na 110 jaar je, schuld verdubbeld .
Ik ben het niet eens met benaderingseisen .
De punten van pag . 3 zijn vrij willekeurig . Je moet inderdaad aansturen op strijd voor gratis onderwijs . Maar hoe? Dit is op het moment
zeer gevaarlijk . Voor mensen met moeilijkheden met hun ouders is Andriessen zeer aantrekkelijk .
Je moet aangeven dat Andriessen ook geen oplossing biedt voor dle
60% studenten . Je moet je niet allen vastpinnen op uitbreidingen verbetering van het huidige be±rzenstelsel . Je moet juist wijzen op de negaties
ve aspekten die hieraan kleven .(voorschotten, niet waardevast) .
Er is het gevaar voor afhankelijk worden van de staat bij het leningenstelsel .(dit kan misbruikt worden bij bezuinigingen) . Je moet wel uitleggen wat het leningenstelse1 is, het is verwarrend de eis onafhankelijkheid van de ouders te stellen .
Je-moet juist duidelijk maken waarom deze eis niet gesteld wordt .
Je moet wijzen op afhankelijkheid van de staat, enz .
Het misbruik dat gemaakt kan worden met het stellen van die eisen
moet aangegeven worden,
Je moet je eigen koncopt ontwikkelen tegenover het leningenstelsel .
Natuurlijk moet je het huidige stelsel ook blijven proberen te verbeteren,
maar ook langere termijneisen stellen
Dan zijn we het eens„

4
Werkende jongeren en studenten .
Er moet aangegeven worden tegenover Andriessen hoe de externe demokratisering door het gehele onderwijs belemmert is . De diskussies over
gepriviligeerdheid moeten geanalyseerd worden . In feite idegnstrijd en
geen . belangenstrijd . Bij sociaal-demokraten is belangenstrijd een strijd
voor de verbetering van de inkomens ten koste van de werkende jeugd .
De hier achterliggende ideologie moet aangevallen worden, nml dat
ae staat een eerlijke verdeler, van geld zou zijn .
Iets duidelijker analgie in welke situatie de werkende jeugd zit .
Het blijft hun strijd voor hun eisen . Wij kunnen die niet voor hen voeren .
Het gevolg is de wanplanning .
In laatste alinea van stukje over werkende jeugd en studenten staat
wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de werkloosheid van akademici .
Het is belane ;tijk de grondoorzaken aan te wijzen .~kapitalisme)4 Dit gaat
ook op voor andere gekwalificeerde a'beiders . D .w .z . de strijd voor recht
op onderwijs . Het ontslaan van een akademikus heeft bijvoorbeeld gevolg
voor een laborant(e) .Men neemt steeds meer HBO mensen in dienst (verdienen minder) en deze maken minder moeilijkheden dan akademici .
IN . het stuk van de politikologen staat kritiek van hun op de relatie,
werkende jongeren-studenten (zoals de ASVA die ziet) .
Dit stuk gaat over het algemeen beleid en niet over studiêinanciering .
Maar dit is wel een raakvlak .
De relatie werkende jongeren studenten wordt veel te we~nig uitgele ga .
We zijdj te defensief in onze uitleg . Maar dit kost tijd .
Je kunt loon en studieloon niet gelijk gaan stellen . Dus dat moet
uitgezocht gaan worden .
Het was moeilijk om aan eerstejaars duidelijk te' maken dat de ge- privili.geerdheid . niet bestaat .
Inkomenverdeling_
Het stuk 5 .s wel goed . Het enige is dat de eigendomsverhoudingen bepalend zijn is juist, naar dit moet naar buiten wat meer aksent krijgen
dat het in belang van c:_e we :^konde jongeren io .Zde externe demokratisering) .
De loonstrijd zou meer benadrukt moeten, worden . Een betere opleiding is
nog geen garantie vc-'r een hoge :.- inkomen . Maar dit moet beter uitgewerkt
worden om de werkende jeugd voor je standpunten te winnen .
De werkende jeugd gaat van andere begrippen uit . (ze noemen een
hoog inkomen wat wij een middeninkomen noemen) .
De koppeling studiefinanciering en inkomen wordt afgewezen . Is niet
alleen taktiese kwwresti_e . Je moet aangeven hoe . het ligt met inkomensverdeling en vermogensverdeling .
De getallen staan in 'liet beurzenlogboek,
Inkomensverdeling is n ..et zo belangrijk . Het gaat om de schuld
opgelopen tijdens je studie .
Dit stuk moet in een soort rode draad komen, maar moet eerst in de
groepen besproken worden samen met logkrant en beurzenboek .
Kan er een scholingsavond hierover komen . Dan kan het beter besproken worden en op basis daarvan een brochure maken .
Is mogelijk .
Wis-en natuurkunde .
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NOTULEN JASVA-SEMINAR 21/1, 22 .30 tot uit,
VOORTZETTING . JLGBT•TEN POLITIEKE DISKT SSIE .
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De sociologen doen het vbor,,-tci aan de politicologen
om hun stuk t e i i j z i .gen op een aantal punten,' althans dc}
formulering daas+xan, omdat deze niet overeenkomt met' de mening van selo,a . .Eii_orop antwoordt
dat he-t stuk' een produlct :is van een ja_o.a7 .ange d:_sltassie nav moeilijkheden die
zijn ontstaat buiten de groep, bv rnzi.e s met het .ASVA-bestuur . Vorig aa^ wbx ,n er politieke tegenstellingen, die nooit
zijn bedislam
'.eerd i Tn . sEpcem'aer zijn sommige punten weer
naar voren geb_acl -t ( .: :i.e systematt :i.sche notulen , tan . poli ticologensem :'_nars) , De pol_.-t i cclogen vinden dat er een eind
moet komen -aan een h . i_^ fout beleid Wat betreft het voorstel van
; dé hol :i .t~ zijn het eens met de mening
over verhouding beleid :belangen CPN-. Zij willen dit scherp
naar buiten brengen om hét open karcl tc_ van de ASVA te benadxuldten .
eindt dat de zaak nogal abstrakt-theoretisch wordt
benadera • : de diskiss e raakt de prob :Lematiek . .niet als je
kijkt nacis" de r?.cnt u .i,jnen van het oktober-seminar .
zegt dat de ASVA als massaorganisatie,, en de kriteria voor
:- v oor.
zijn
bondgenot~enpolitiek vanen:I.ddag al besbroken .De
dnl.sn ván coalities zijn ev, dent_e Wat betreft het karakter
van de vakbond-ííorgan .~sat :i e : het standpunt, van het b(?s~' uur
is' dat we vroegei d :".chassie o-rer ir' eiijke problemen ,~az'it de
weg zijn gogaan in het belang van de eenheid, ;maar dit het
nu soms 'nadelig kan zijn diskussie'uit de weg te gaEan('zie
"kwestie ~R~cz b -, ) . Dishussie5 uit groepen moeten naar de BR
komen en d'áal-noeten we bekijken wat ermee te doen : voórtzett en . of izi eu ,'
D*è historici zeggen nogmaals dat ze geheel andere verwachtingen ele-5't= tie di ku.3s1.eo Misschien veel te idealistiscll, maar ze
de Panda ; e?rten van het ASVA-beleid
ter di .shas e stc11e::~, Ze
gevoel. . .dat dat
"'nu gebeu~^t, '
zegt dat de on pJ.itsing in puntenwellicht niet ::o zinvol
Algemene-beschouwingen vooraf 'zijn
beter,
het
niet af en mist' een bevan
schouwing oz cr d.-- n~oei~ijlihede ~ met openheid na het okt .seminar . De p-_ alp -i j :_~: klo_o sclrcer l niet .
~ZZe-±t op day ; tot nu toe nog niet' genoemd is . : de
burokrc~~ise :ci lgs ;endent .n de organisatie . Dit is eën goede i
acht de tegenstellingen
ingang vóo._° dediskuss_e,
verdoezeld : so-rrm. -~_ge voor--tellen van hot bestuur zijn door de
BR gecorrigeerd (Rácz, YYD1l, begroting etc .) . Niet --Lleen
tav bestuurs'be_ .e:i d maar ook tav de groepen geldt gebrek aan
initiatief . De wijze van inga
.-ui op ',.et sociologen door
.lsgf
iedereen dezelfde zienswijze
is te oppervlakkig .. Not a
w
had of heeft, ~~'1e moete~~ cue hand í11,1 eiyen boeze msteken, want
•
spro?ce
van
stagnatie
(Neerlandiin verschillende groepen - . s
cHet beleid van de Ua-oepen kan positief of negatief gestide gëhelo. orgamuleerd worQ on doo_- het centraal ~n7 vo ^ Voor„
dat,
leidt tot weinig
nisatie geld -t een gebrek aan inia ~_at _ef
.-seminar-is
okt
dat in theoi'•rnspirerend op';,•e den„ Op het
rie geconstateerd, de p_~akcijk blijkt andëï- :. er' is te weinig van vervoerkt :iii het 'beleid, Dit geldt 'ook weer . .voor de
groepen Leidra .ad -ran de dysl~uss :tc moet volgens
zijn het gebrek aan *
.11i tinti ef ( dit geldt ook voor de ƒ1000
aktie en de Vietnam-al tic) , In de ;roepen wordt het ASVA-be-s dat wel met
leid te wein g doorgesproken,
eens maai^ juist hot feit dat de diskussies mbt de BR
bij sde hicto_-'_ci veel tijd vergen zibrn een oorzaak van de
escalatie van het Racz-probleem . De vervreemding van de
masse is zichtbaar, op c.en',;ra^1 nivoo

_2verbindt iet gebrek aar_ initiatief aan een "buro=
kratiseringstendens" . In het bestuur is geen duidelijke viec
sie op oplossingen . Het stuk van
moet als een embryo
van deze visie worden gezien . Bewustzijn van de problemen
bestaat pas kort . Het bestuur heeft te kampen met dezelfde gevoelens . Dit heeft te maken niet de groei van deorganisatie . Je wordt plotseling hiermee gekonfronteord, dat
leidde tot gebrek aan kontakt tussen bestuursleden, tot specialisatie ; daaruit volgt : er is geen integraal beleid . De
vakbondspraktijk is onvoldoende gevestigd en daar is geen ma
model nog voor te verwachten .
zegt dat de problematiek ook bij de onderwijscie speelt . Een gemis a^n verband komt naar boven .
D e trend is om terug te gaan naar de groepen . Symptomatisch
is de moeilijkheid om mensen te mobiliseren . Er is gebrek
aan kontakt centraal--groepen . Hierdoor komt hot beleid niet
over . Dit alles moet in groot verband gezien worden . De diskussie naar de leden toe moet worden opengegooid ? wat dat betreft is de ontwikkeling bij de poltikolgen gunstig . Er moeten meer reglementaire ledenvergaderingen komen . Het Poorterbeleid komt niet meer aan de orde . Bij aktie moet de propaganda van het beging af aan gevoerd worden .,
signalihert ook het punt van buroktatie dat"te
maken heeft met toename van de vakbondstaak op alle nivo's
hetgeen ook organisatorische problemen schept . De groepen
hebbeb te weinig winst gemaakt en zijn vaak niet in skaat
akties te voeren . Ook bij het bestuur treedt verzelfstandiging van irwkwx sekretariaten op .
De laatste maanden heeft de beleidsbepaling een rol gespeeld (zie evaluatie LSM) . Bij de: komst van het nieuwe bestuur is door de
akties geen beleid gevormd De boykot is strategisch nauwelijks besproken .,Het bestuur heeft geprobeerd, met dit seminar de flauwte op te heffen door de sekretariaten te inventariseren.
vraagt zich af of je termen als burokratie moet
gebruixen . Fouten zijner wel (gebrek aan initiatief, houding niet open - genoeg), en de burot aken zijn wel toegenomen .
Maar het gebrek aan diskussie is even belangrijk : de studenten moeten eerst overtuigd worden van de noodzaak van akties
alvorens die worden gevoord . Deze diskussielijn voortzetten
(in Poorter enz .) en op het volgende seminar voorstellen van
het bestuur tav deze zaken bespreken .
vindt dat er op een erg goede manier wordt ge-diskussieera . . Het seminar moet het bestuur verzoeken deze pogingen tot het opsporen van fouten gestalte te geven, zodat
van daaruit een beleid k an worden gevormd . D e vraagstukken
moeten verwerkt worden, er moeten geen -n,sklare antwoorden
worden gegeven . We moeten onderzoeken wM er fout is gegaan .
Naast het gebrek aa-n initiatief staat de brede diskussie met
alle betrokkenen centraal . De dikkussie is pas dan zinvol indien basisinzicht aanwezig is over het politieke vakbondsconcept ; dat duidt opnde noodzaak van SCHOLING . Het sociologen-voorstel is : een centrale basisscholing, die inzicht
geeft in bv studiefinanciering, Vietnam, Posthumus enz ., .
als doorg ^ng shuis tot diepere diskussie in kleiner verband .
vindt dat een brede diskussie met studenten wel 't
kontakt kan bevorderen . De propaganda is mobiliserend maar
niet scholend . Toch ls op dit punt door dit bestuur veel gedaan, alleen de groepen moeten de komende . tijd een doelbeis het wel eens met
wust beleid van informatie voeren
de vorige spiekers, maar ze gaan voorbij aan het feit dat je
met studenten te maken hebt, - drie liever vrijblijvend praten
dan handwerk verrichten,

Toch a.clrt
de b rol~ratiseriiig een ; zaak, die slecht
is uitgewerkt Dit .moet toch gebeuren . We moeten ideeën voren
men over hoe het daui ol zou moctell, Binnen de groepen vindt
een --selektie plaats ivri tijdgebrek . Daardoor blijven . sommigge punten onbesproken . De disk _ ; sie Aran nu moet in daden worden om(iezot .~' Bv :..neer diekussi :e, . PGOrter meer eeh platform enz .
'De sociologen vinden bij monde va n
dat de afstand kaéer- .-studenten zameiihan gt filet "Russisch elan", Beslissing. .voor alct es is in de groepen gevallen de laatste tijd .
Er is behóette order . Vee'; studenten_ om het studieprogram inhoudelijk aan - ,e vat =ten, •r --i.seu tav hiervan worden b ij . de sociologon _ .n'do colleges ,gel racht0 Zo is het ook met de demokratisering, De As7A--ledenre :í:gaderingen funktioneren' niet : het
Zijn louter formele .bi-iecnLomsten„ waarom niet ook contraverses met bv de ,staf ...±_n :loden7ergadéringen??
U
vult dat aan door te zeggen dat je moet ingaan
op ideeen _van studentpn :en zoo niet alleen met' klusjes opschepen . Daarom irióèten e diskussle--avonden over beroepsmogelijkheden ed Lomen,.
. zegt dat de besluiten vru1 het
okt .-seminar te weinig bij de studenten gebracht zijn .
Daarom moei ; er nu een.
vult
7 n Poortér komenp k„!
aan dat de openheid Ln . .eexste instant é mét beleid' te maken
heeft, niet . mei:, klusje . D diskaasí e. .'moet inderdaad naar
buiten gebracli-t . worden .' Z :iïjn -v- oorstel -.' é : - het' .oertut z ;:. :maakt
een stuk over het politikologen ;tuk èri over wat er nets .s
gezegd . Dan kan het bestuur haar standpunt in praktijk' rei
ngen . Do sociologen vinden dat oen groot aantal van do missers adk .'b'í j - de groepen :Liggen . We kinnen niet eisen van
het bestuur dat het een aantal lannen maalt . als ongeloofwaardige --eak -tie op de politikologen,
vindt liet onjuist dat het bestuur een stuk zou
moeten schrijzrnen Daardoor ordt do kloof bestuur-groepen
;
.
ding
, van het stuk .
v ergroot .
e r is geen kans op .
de politikodat is onzin, oudemckratisch .
logen moeten morgen in h ;sn . groep verslag doen van de hier
gevoerde diskussie . Volgens (Ie po -1 ..tikologen spelen de problemen al zolang dat, een taxatie mogelijk is van de houding
van hun groep t .v wijzig :.ng, Een
van het ASVA-bestuur
zou niet onjuist zi .jxne. He -t zou het beeld van het bestuur bi
de politikolger_ aï:beteren. en het -vertrouwen vergroten .
vindt het onjuist calse.~ een diskussie Macchiavelli---ASVA koen, : hov _s oor- interne ASVA-diskussie . Dit
moet Mac chi avelli aange eren, m6t de gehele di skuss i e . D e
sociologen handhaven hun voorstel en vinden het onsportief indien wijzigingen niet worden verwerk-{: . Het is juist
dat het bestuur de taak heeft deze diskussie samen te vatten ;
maar 66k de groepen zelf . E,° i .s een gebrek aan vertrouwen.
Maar er is een bepaalde :Loyalit ;,: t tov de ASVA . Daarom moet
dit stuk alleen :i.n een ledenvergadering worden gebracht .
Anders worden ooi_ dag-, en weekbladen ingeschakeld .
niet moet vooruitlopen op de .diskussie van
vindt dat
morgen bij de poli_ ikologen . Beslist moet worden wat we
de politikolgen gaan adviseren ., Er zijn 2 voorstellen gedàan :
dat van do 'sociologen of een tweede stuk bij dat van de polis
ook íMacch' avelli zelf zou er een stuk bijj
tikologen .
als een groep problemen signaleert en
kunnen maken
neerlegt in ee_z stuk dan kan dip! bedi .skussieerd worden in een
ledenvergadering, evt met de konklusies van het seminar .
Nu is het echter een negatief, afbrekend stuk en geen positieve bidrage . Het standpunt van het bestuur is : het weigert hiertegenover een stuk te, .derf j- -n . In aansluiting
dat een nadeel Ir an het stuk is dat het
hierop zegt
suggereert een 'tegenstelling poli_tikologen---rest ASVA . Bo-

vendion is do stelling dat scherpheid voordelig werkt voor
de ASVA onjuist .
De Neerlttndici vinden deze diskussie een herhaling van
zetten= er moet nu con beslissing worden genoken .
_benais ,niet
drukt nog dat een ultimatum onmogelijk is en
overtuigd door de we ,: ::rlegging van do punten . Er is geen twijfel aan .dé loyaliteit, er is meer betrokkenheid dan vorig
j aar .
.doet een bestuursvoorstel : we trachtë-n het stuk
te wijzigen . Indien dat neit mogelijk is maken de politikologen zelf een neerslag van de diskussies en sturen die moe .
Evt . een bestuursverslag . Ze geeft de politikologen in overweging d t op een subfkultoits-AV geen besluit tav ASVAbeleid genomen kan worden
Een PEILING VAN OPINIE duidt erop dat 6 groepen v66r
wijziging zijn ; de politikologen kunnen zich met de ,proceure verenigen en de historici hebbeh geen behoeff te aan een
aadvies
aan de politikolgen. Ze vertrouwen op de goede afloop van de diskussie v'An morgen .
spreekt een slotwoord : er is veel blijven liggen.
Ze doett het voorstel om het bestuur de rest te laten bekijken . Over 2 weken zal het seminar met sociaal en onderwijs
worden voortgezet

Historici .
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ASVA-bijeenkomstin kader A . de KOM-maand,
gehouden op
Amsterdam .

23-2-'73

in het z .g . Maupoleum, Jodenbreestraat,

X973
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eetren :

ASVA-CPN .

Yërgádereng van de
IIR in het Maagdenhuis . Deze vergadering, die gehouden werd in de
bezettingsweek van het Maupoleum eindigde in een grote verwarring
bij de studenten, waarbij bleél~dat het ASVA-bestuur de studenten
niet meer in de hand had . Een gedeelte van de ruim 1000 studenten
wilde namelijk het Maagdenhuis bezetten daar naar hun mening de
UR niet voldoende aan hun wensen inzake de aanmaningsbrieven tege :
doet was gekomen . Toen de chaos nagenoeg compleet was greep
in en stelde dat onder Reen beding het. ,_Maagden}ouis b eze~--sou worden doch dat de studenten naar het Maupoleum terug moes en . En de
studenten gingen .
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Zo nodig andere rubricering aangeven .
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Betreft :

':SVA-seminar19,20en21januari1973 .
Op vrijdag 19 en het weekend van 20 en 21 januari 1973 werd door
de ASVA een seminar georganiseerd ; op vrijdag vond de bijeenkomst
plaats in de CudemanLuis oort terwijl de overige dagen de dis;utorenzaal in het studentencomplex uilenstede te Amstelveen werd
gebruikt .
Als congresstuk_. :en werden gebruikt
":iet gaat al ietsje beter met de ASVA"
- staar hoe moet het nu allemaal verder?"
a . deel 1 - wel of geen U .R .
strategie boycot en beurzenactie
over de opbouw van ASVA tot massaorganis~kie
strategie tegen studentenstop
eerstejaarsopvang
ASVA beleid "Sociaal"
politicologie in beweging
principiele discussie over studiefinanciering
b . deel II- Het vakbondskarakter van de ASVA
Terugblik beleid (sociologen)
Onderwijs, overzicht, evaluatie, voorstellen
Vakgroepen en herstructurering
Inventarisatie en evaluaties van de groepen
a . sociologen
e . andragogen
b . filosofen
f . neerlandici
c . psychologen
g . scheikundigen
d . historici
h . economen
De belangstelling van de ASVA-leden voor dit seminar was min of
meer teleurstellend te noemen, gezien het ASVA • ledental, dat
+ 4300 bedraagt . I:ennelijk had men van ASVA zijde een werkelijk
grote opkomst niet verwacht, omdat de keuze van de ruimte geen
grote opkomst toestond . Op vrijdagavond bleken + 65 studenten
aanwezig, welk aantal vrijwel constant is gebleven gedurende de
overige seminardagen . Slechts de zondagavond welke voor een Beleidsraadvergadering was vrijgehouden trok de aandacht van + 40
studenten .
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Bij operatie-/inf . rapport nr .

V.~LOCPSter :IN R,
VRIJDAG 19-1-1973Plaats Oudemanhuispoort . Aanvang. 20.00 uur .
Aanwezigen : + 65 .
Congresstuk : het reeds eerdergenoemde deel I .
Het seminar werd geopend door
die het artilcel
"RA RA UNIVERSITEITSRAAD I" in bijzonder snel tempo voorlas . Hij
ging er vanuit, dat iedere aanwezige ondertussen genoe op de
hoogte was van de bestaande problematiek '~
: :et tweede artikel met dezelfde titel werd afwisselend voorgelezen
(hoofdpunten) door
en
i„enmerkend tijdens deze discussie bleek de coalitiepolitiek te
zijn . Deze politiek wordt bij de ASVA ten sterkste overwogen, om
bij de nieuwe Universiteits Raadsverkiezingen van febr ./mrt .1973
een al of niet tijdelijke overeenkomst te sluiten met de overige
groepen binnen de U .R . V66r deze verkiezingen zal de ASVA een uitgebreide campagne voeren om tot realisering te komen van de thans
aanwezige gedachtengang welke is gebaseerd op liet idee dat deelname aan de UR zeker een stuk strijd voor de belangenbehartiging
van de studenten kan zijn . De achterban van de ASJA en de resterende
studentengroepen dienen zonder ophouden te worden gemobiliseerd .
De ASVA zal haar principiele bezwaar tegen de ',Iet Universitaire
Bestuurshervorming 1970 GsUB) echter handhaven . De ASVA "zal haar
bezwaren blijven formuleren zoals hieronder wordt vermeld, t .w . :
1 . Autonomie van de universiteiten dient ge :zandhaafd te blijven .
Academische Raad (AR) moet als overlegorgaan fungeren tussen
de universiteiten - geen doorbreking van deze autonomie door
de zgn . stuurgroep van i c :_IHS EY . Deze zal slechts een adviserende stem bij de r kunnen inbrengen .
.
2 De experimenteermogelijkheid dient onverkort te blijven bestaan voor de gedemocratiseerde instituten .
3 . Onderwerping van "` .JUB organen" aan democratisch gekozen organen .
k . Democratische verkiezing en samenstelling van de vakgroep(en) .
5 . De UR dient zelf de niet-universitaire leden te kiezen (afwijzing benoeming door minister) .
6 . Het College van Bestuur (CvB) dient toegankelijk te zijn voor
studenten .
7 . Democratisc_^.e verkiezing van het College van Decanen - ( met
een uitsluitend adviserende stem) .
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eerstejaarsstudenten moeten, zonder enige beperking aan de
J:.verkiezin,; kunnen deelnemen .

Vooral
van de politicologen roe ; "I . ::C1 :IA`J LI" hamerde
voortdurend op het feit dat de door wVn te voeren taktiek waterdicht dient te zijn .' Er dient een grondige kennis te bestaan van
alle ministeriële nota's betreffende de onderwijsherstructurering
zodat "wij volkomen op de hoogte zijn van de strategie van Van VE :i '
Dij de niet-universitaire leden van de u7 dacht de ASVA aan vertegenwoordigers van de vakbonden . De steun, welke de vakbonden aan de
..SVA hebben verleend in haar strijd tegen de `..JL370 is door ASVA
steeds hogelijk op prijs gesteld . Dit zou tevens aansluiten op de
elders in dit rapport te noemen vorming van een zo'n "breed mogelijk front" waarbij de solidariteitsbetuiging van ae vakbonden
door ASVA zeer constructief werd bevonden .
Opmerkingen uit de zaal omtrent het College van Decanen hielden
in, dat wanneer deze Colleges ophielden te bestaan niemand hierover zou treuren . De ASVA-prominenten bleken het hie .z*,tgede eens te
zijn, zodat dit punt wellicht aan het eisenpakket toegevoegd zou
kunnen worden .
Van ASVA-zijde was men zeer in de wiek geschoten over een artikel
in de Volkskrant van zaterdag 20-1-1973 . Alhoewel dit eerst op
zaterdag manifest werd, was men reeds op vrijdag 19-1-1973 van
mening, dat de ASVA de pers vóór moest zijn . De ASVA- . delegatie
zal op dinsdag 23-1-1973 niet aarzelen om tijdens het onderhoud
met minister Van VE2het gewraakte artikel te ontzenuwen .
net artikel RA R.; UI ;IVi7SITEITSRAAD III werd in snel tempo afgewerkt .
manifesteerde zich wederom toen hij n .a.v . dit artikel heftig fulmineerde tegen een kennelijk toonaangevend figuur,
genaamd, die naar
dien verlangen "eruit moest" .
wens (= eis), zodat
De gehele vergadering ging accoord met
thans is gedesavoueerd . Nadere bijzonderheden hieromtrent
Konaen niet worden verkregen .
Klokslag 23 .00 uur diende de ruimte in de Gudemanhuispoort ontruimd te worden, hetgeen is geschied .
Zaterdag 20-1-1973
Plaats : Disputorenzaal VU-Uilenstede
Geplande aanvang : 11 .00 uur
Werkelijke aanvang : 13 .00 uur
Aanwezigen : + 75
Kongresstuk : zie vrijdag (aanvang seminar)
Deze dag stond in het kader van de "Boycot en Beurzenplanning",
waarbij nadrukkelijk werd gesteld, dat de ASVA-strategie primair
- memoreerde, dat "de regering
is en centraal staat .
gelukkig geen gebruik heeft gemaakt van de kerstperiode", die zoals
zij nader verklaarde "een duidelijke impasse betekende voor de ASVA"
Met deze gedachte op de achtergrond vroe g zij zich af hoe de ASVA
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de steun van de meerderheid der studenten zou kunnen krijgen . Na
enige discussie bleek voor de ASVA het onderstaande recept als
afdoend middel, t .w . :
1 . Konstant up to date houden van de ASVA-achterban .
2 . Dit zal voornamelijk plaats vinden via informatieverspreiding
in "Poorter" en "Fplia Civitatis" .
3 . De niet-ASVA studenten dienen door stencilversore :idinR op de
hoogte te worden gebracht .
: '"De slapende honden moeten
wakker worden gemaakt ."
De inhoud van deze publicatiemiddelen zal o .a . bestaan uit de ervaringen welke zijn opgedaan en opgedaan zullen worden tijdens de
door ASVA nauwlettend in het oog gehouden en te houden administratieve contróle op faculteitsadministraties . Hierdoor zal ASVA directe
informatie kunnen verstrekken over o .a . het verkrijgen van tentamenbriefjes etc . De interuniversitaire commissie MAAS heeft reeds een
aantal bezwaren te berde gebracht waarover nog steeds geen reële besluiten zijn genomen . Op dinsdag 23-1-1973 zal deze commissie MAAS
het resultaat van het onderhoud met Minister Van VEEN in voor studenten begrijpelijke taal verwoorden .
ASVA is van mening dat de beslissende fase reeds op mayx ag 22-1-1973
zal aanbreken . De VSSD (grondraad Delft) blokkeert thans nog de offensieve richting welke is ingeslagen .
. "De ASVA activeert andere
grondraden in Nederland ; deze dienen zich te richten naar de ASVA,
omdat deze de leiding geeft aan de strijd !"Op maandagochtend 11 .00
uur zal hetASVA-bestuur wederom bijeenkomen om de laatste hand te
leggen aan de zaken welke op 23-1-1973 besproken zullen worden . Er
zullen op deze dag zoveel mogelijk studenten naar Den Haag moeten
komen om niet alleen indruk te maken op Minister Van VEEN, doch in
zeer belangrijke mate ook op de pers 1 "Dit moet een spectaculair
gebeuren worden !"'dij moeten voorpagina nieuws worden!"
stelde voor om in allerijl affiches te maken en een "Muurkrant" samen te stellen, hetgeen door de aanwezigen als' "uitstekend
idee" werd beschouwd .
Door ASVA werd een strategie opgezet welke in 3 fasen zal moeten
verlopen t .w. :
a . planning korte termijn
b . planning middellange termijn
c . planning lange termijn
Negatieve krantenartikelen kunnen de student snel van gedachten doen
veranderen (nadruk ligt op intimidatie van overheidswe,,g~e,~),, - zie ook
wij
voorbeeld Volkskrant publicatie 20-1-1973 ~~
.te
een
wedloop
naar
het
inschrij(= ASVA) moeten dan ook cotte que co
.
maandag
zullen
bij
het
inschrijvingsvingsbureau voorkomen! M .i .v
bureau steeds twee ASVA-leden zijn om haastige inschrijvers tot
bezinning te brengen . (Ochtenduren van 10 .00 - 11 .30 uur en middaguren van 14 .00 - 16 .30 uur) .
Om reeds snel tot informatieverstrekking over te gaan, zal de ASVA
op donderdag 25-1-1973 een Boycot en Beurzen planningavond organiseren in de Oudemanhuispoort .

V66r 1-2-1973 dient het CvB een capasiteitsopgave te doen aan het
Ministerie (per faculteit e .d .) . Elke boycotactie van hogerhand zal
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door ASVA per studiegroep op het komende seminar worden onderzocht
(vervolgseminar op 2 en 3 februari a .s .) . De ASVA staat de navolgende
tactiek voor, t .w . :
1 . UR doet geen opgave van aantallen voor 1e jaarstudenten
2 . Nauwkeurige reportage var- faculteiten over bestaande plaatsingsmogelijkheden
a . aangeven van "bottlenecks" en de eigen oplossing hiervan . Dit
rapport dat zowel aan UR als aan het ministerie wordt gericht
bezit een niet te onderschatten propaganda effect .
3 . Iedere faculteit weigert beperkingen van kapaciteit .
De reeds eerder geschetste coalitiepolitiek dient m .b .t . het zojuist
genoemde onderwerp vooral op faculteitsniveau ten uitvoer te wordergebracht (Staf + Tas) . Het argument, dat de bezuinigingspolitiek
tegengehouden moet worden zal ook bij hen aanslaan ; omdat er een
daling van Zet aantal functies en een vermindering van het aantal
docenten zal ontstaan en een dekwalificatie van de beroepsstatus .
"Er zullen weinig
echtes overblijven ; de rest zal :lorde :
wetenschappers
gedegradeerd tot "leerboeren" .
Tijdens de discussies werden twee punten goedgekeurd vrgike door ASVA
nader onder de loep genomen zullen worden t .w . :
1 . Voorlichting gaan verstrekken aan middelbare scholieren onder het
motto : "W;at staat je te wachten op de Universiteit" .
2 . Eerste jaarsstudenten organiseren via Landelijke Raad voor Schooldecanen .
Door de aanwezigen werd critiek geuit op het Sociaal Beleid van de
ASVA .
moest erkennen, dat het bestuur in gebreke was gebleven .
Algemene critiek werd herhaaldelijk geuit t .o .v . het zittende bestuur
dat het teveelekadergroep vormt met een eigenzinnige inslag .
(Bijzonderheden zie bijlage l) .
M .b .t . het congresstuk over "principiële discussie over studie-finanwordt verwezen naar bijlage I .
ciering" van de hand van
Hieruit zal een brochure worden samengesteld, welke in alle groepen
doorgesproken zullen worden . Daarna zal publicatie in een "Rode
Draad"-uitgave worden verzorgd . De reeds eerder in dit rapport gesignaleerde "bottlenecks" zullen desnoods op een aparte scholingsavond
nader worden toegelicht .
Zondag 21-1-1973
Plaats
Aanvang
Aanwezigen
Congresstuk

: zie zaterdag
: 13 .00 uur
: ± 65
: deel II'

Gestart werd met het artikel "het vakbonds karakter van de ASVA"
Voor bijzonderheden wordt kortheidshalve ver.
Interessant is weliswaar de gedachte van ASVA
wezen naar bijlage II
over de huidige toestand rond VVDM waarbij PSP en PPR zijn betrokken .
Het Buitenland-beleid werd vooral toegespitst op ASVA's deelname
aan de recent gehouden Vietnamacties . Door het in te kleine mate
aanwezig zijn van een politieke bagage bij de diverse ( :Landelijke)
Vietnambewegingen zou ASVA zich als "politieke reus ernstig (kunnen)
verstrek'
blameren" . Achtergrondsinformatie werd door
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die in deze sfeer veel ervaring heeft opgedaan .
Het verdere verloop van de zondag kan in bijlage II worden gevolgd .
Omstreeks 18 .00 uur werd het seminar als beeindigd beschouwd . 0mstree
20 .00 uur werd echter non een Beleidsraad gehouden waarbij de navolgende punten werden besproken, t .w . :
,
1 . Op dinsdag 23-1-1973 zal een Muurkrant ruchtbaarheid geven aan
het onderhoud met Min .v . VEEN .
2 . Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari zal een verlenging van het
ASVA-seminar plaatsvinden (zie ook elders in dit rapport) .
3 . Goedkeuring van notulen Beleidsraad van 5-1-1973, Notulen van
15/12 waren nog niet beschikbaar . Laatstgenoemde notulen moeten
door biolorr en worden opgemaakt doch zij zijn tot op heden in gebreke gebleven . (NB . Iedere beleidsraad notuleert een wisselende
groep) .
4 . Op dinsdag 23-1-1973 vertrek naar Den Haag bij ASVA - Weesperstraa'
om 12 .00 uur .
5 . Op 23-2-1973 zal door ASVA een Suriname-avond worden georganiseerd .
Plaats : Aula (soort teach-in) .
6 . Het aantal bezoekers van de Beleidsraad bedroeg + 4~4 I Nadrukkelijk
werd te kennen gegeven, dat deze bijeenkomst louter voor insiders
(= activisten) was bedoeld . Ondanks het tot 40 gereduceerde aantal
werd de indruk gewekt, dat nog enkele beslissingen door + 10 tot
de "incrowd" behorende ASVA dignitarissen werden genomen c .q . genomen zullen worden . De openheid welke meer betracht zou worden en
door
welwillend was toegezegd blijkt een farce te
zijn .

De genoemde bijlagen werden reeds aan
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Cp 27 .2 . '73 heeft de AS'7A een "persbericht" gezonden aan de
reda' ._t , es van de landel jke dag',laden, met het verzoek dat
bericht in de dagvladen te plaatsen .
?n het "persbericht" wordt o .m . ne@eeedeeld, dat de
plenaire bezettersvergaderi_nr d .e op 26 .2 .'73 in het
"'faupoleur.:" werd gehouden, besloten heeft de aktes
rondom de 1000-gulden in de korende t?d
jd op de fa-kul--; i ii
te~.ten voort te zotten .
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De plenaire uc ,ettersvergadering, bijeen op tnacrndag 26 f ebr .
i n hete"i)Iaupoleum" heeft besloten, dat de akties rondos de
duizend 'guldenl in de' komendb tijd op de fakulteiten moet worden voortgezet ; •D e fakulteitsgroepen var, de Asva zullen aktiecentra inrichten op de instituten . Van daaruit zal informatie
verspreid worden betreffende de zgn . "ma.anbrieven" (niet de oproep niet te reageren en niet te' betalen) en betreffende de
kinder. hi j :.~1r3g .
Op . vele 1' kult :ttet> zuilen tevl ns deze : Week nog ,lktie-rieeti -n ;s
hijeerl gr'rrir ;i,t,n wcrdon, w,a;r .r de
vail Jc :iktie : ten
dr (Jee•l rt ::M1' v ;.lrl ota .i' en tui .lritl de u.k tic'^ beoitr't .kt't, _.al worden,
De groepen zullen er naar streven hun (sub)i'ukui t .eitst>estuua •
af -raad uitspraken te ontlokken, in die
dart er geen namen
en adrc ., en van studenten zullen worden ddorgEe,. cvea naar de
centrale administratie . Tevens wordt van hen gevraagd zich erover
it te spreken, dat de staf en tas niet belast zullen worden met
kontrole werkzaamheden, dat er geen .ankties tegen boykotters
zullen worden getroffen, tenslotte dat bij verkiezingen aan alle
studenten kiesrecht verleent wordt .
De komende tijd zal, naar cie lening van de Asva en de andere
grondraden van het LOG, de gehele universitaire wereld gtelltJg
moeten r.<•' 1on tegen het ondetnokraties h :l .ndelen vin van Veen,
Zeer grot ;e groepen studenten, sttif- en •s leden zijn tegen de
duizend 1;u :ideen wet en zeker tegen (ie lnaaier, waarop die wet nu
ten uitvoer wordt gebracht .
Op de l_a.ndt. .lijke demutt,
treLtie, die half maart pl ;rat,5 vindt in
Den Haag, :• .-Ll deze eensgezindheid tot uitdrukking •n opten worden
gohr :_t.eht; . De Asva r•tr.l prot :trreri zoveel mop;t-li jic universitaire
(,n bestuursorganen de oproep voor de . de nonstratie
van het LOG te laten onder,c-•t eunerr.,
De dernonstr ;itie, aal tevens de kracht van tiet verzet moeten aangeven, ~ . .
de dreiging dat er grote tktit . s en wellicht
stakingen zullen komen al .• van Veen probeert de nattgekondigde
Tsanitt
bioor tc3 dri jve:.n .
` .-plrt%Lt :~

l n ili :• • t
gr() Lf°

27 fcbr . virudt, vr - t t•n ; ;rot .t p1,-ii :tirt . vergadering
tt 1Vlaupoluumrl " omn 15 . 30 uur . V, .lnu i t ctt'"e vei'gnd t •r ing
(dele atie v*t.n hv .^E tier (ie verga dering van de uni-

zal •_ r.n
verriteit : :ra :vd bt>zoe'k(.n . De volgencdt • r isen zijn per brief aan

dc le-den vetti de universit,~ .eitsrae!d ge , st .eld
alt,~t:^e'~-n kiesrecht voor iedereen, of althans ?en duidelijke
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UniversiteitsRaad vandeU .v .A .
Zoals bekend heeft de ASVA tot op heden een deelname aan de
Universiteits Raad geboycot, daar ze niet wensten mee te werken
aan de VIUB . Dit gedachte patroon is echter vooral de laatste
week gedurende de bezetting wel veranderd . Het ASVA-bestuur is
zich bewust geworden dat deelname wel eens nuttig kan zijn
voor de toekomst aangezien er dan strijd geleverd moet worden
tegen invoering van de wet POSTHUMUS (studieduur-verkorting)
en Mc . KENSEY (een efficientere aanpak voor het studiepakket) .
De wijze waarop deze ommezwaai echter bij de leden gebracht
moet worden is echter nog niet uitgewerkt .

200 A 03

1

(k
C`U1,44

Betreft

r

11 ~ D I
VI

I

cS?

2,1

ASVA-meetingindeAula.
Op woensdag 14 febr . j1 . hield de ASVA een meeting in de Aula te
Amsterdam . De meeting ving te 15 .00uaan in aanwezigheid van ruim
1500 studenten .
Voorzitster van de ASVA hield een
korte inleiding, waarin ze o .a, vertelde dat adhaesie-telegrammen
van de F .J .G ., CPN en PPR waren ontvangen .
der sc .
Desa spreker zei dat hij als afgevaardigde sprak van allen die zich
met het vormingsonderwijs in Amsterdam bezig hielden . Zijns inziens
was het noodzakelijk nogmaals onder ogen te brengen dat werkende
jongeren en studenten steeds meer naar elkaar toegroeien i
Dit werd veroorzaakt door het werknemerschap van beide gró~epen in
de maatschappij, alsmede door de inkomensnivellering .
Hij zegde, van de zijde van de werkende jongeren, alle steun toe .

Als tweede spreker werd de voorzitter van het PPR-district Amsterdam aangekondigd . Deze deelde mee geheel voor zichzelf te spreken .
Hij stelde, dat als eerste stap de 1000 gulden-wet moet worden ingetrokken . Hij stond dan ook achter de acties van de studenten .
Het uiteindelijke doel moet echter gratis onderwijs zijn .
Na deze spreker werd een afgevaardigde van het Amsterdams Actiecomitee Onderwijs (AAO) aangekondigd . Deze begon een heelverhaal,
waarin hij de noodzaak trachtte aan te tonen om tot gezamenlijke
acties te komen . Dit wordt tot nu toe nog veel te weinig gedaan .
Naar zijn mening is het L .O .G . veel te laks . Het was keer op keer
de ASVA die de acties moest organiseren of hierbij als coordinator
moest optreden .
Voor deze laatste opmerking kreeg hij eenwak applaus .
namens Actiegroep
Als laatste spreker trad op
.
Deze
begon
met
veel
bewoordingen te
Proletarisch Links (A .P .L .)
verte lle~~ dat hij niet in herhaling wilde vallen maar hij vond wel
dat er tot nu toe veel te weinig acties waren geweest . En de acties
die gehouden waren , hadden niet voldoende effect gehad, door dat ze
niet provocerend genoeg waren geweest . Dit betoog was dermate inhoud
loos dat de aanwezigen aanstalten begonnen te maken weg te gaan .
~e vee P2,i

,('

riep de studenten op naar het Maupoleum te gaan om mee te
doen aan de bezetting . Ze kondigde aan dat deze zeker tot dinsdagavond 20 febr . zal voortduren .
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Poort

Deze belui :lsraal is cp ele vorige v,rgaderinp , afgesproken, or~ .?at
clc v-rwikkelin!-en run em .e boykct snelle eakties' veereise?n .
Nok: steeds zijn ni-t alle notulen van het s .:;minar binnen .
Ook moeten l e notulen van 15 -gin 20 ~ ec emb ,- r nog kom .:n .
rren11? .
1 . notulen an 21 en 26 januari
2 . Suriname-avond ; -le opzet vnn ae avon-l. z1
, .1 besproken worden na
een mcne'.,_.^lino toelichting van
3 . Vietnam - er is een koormissie ingsst,,l .j door do UR om te bekijken
hoe hot best hulp gebo •l en kan worden , aan. d e iuniv .rsitiet
va.n H noi . Ock het Medisch Comité Nee erlan -Vietnam
hiervoor uitirenoaig ., en wij o : k . Omdat d(- e-rsto vcrczaderinr; al spoedig laats vindt, hebben we een bri ~, f j e
geschreven, d a t we voorlopig in de kommissie plaats nemen

is

.

hot bestuur doet aan de beleidsraad hot voorstel I '
zit.tinc; te nemen in d t komitee .
- In de kommissie van de geme .::nteraad zit het ~'omitee
Jongeren voor Vietnam . Daarom zullen we ook inoedoon aal
de ke,qpanjc ' risteddam helpt Hanoi' van 26 tot 3 marrt .
Wat h :3t precies inhoudt, zal vrijdag vutel,' .
worden
4 . Perzi*;-aktie Vork^ week hoeft de ASVA, aan oen aktie moc3aan ;
maakt hier gen stukje over .
5 . Redaktieraad Folia . et b^stuur stelt voer.'
te benoemen .
6 . Fi nanci ;'le kampij o, zie to elichtin. vorige week
Ook de lodenwervink- zal weer r .p (Time moeten komen .
De zware kommissie~ zal hierover vo ;•r stellen doen .
zal een uit-c' nzetting geven rvcr d "~fi.nanciele
paositic: van onze vereniging .
6 . Beykot
7 . UR-voorkiezinF,en +fzkultoitsradcnvorkiezin,-: ::n .
8 . Universitair^ werk :°reep, oelst :,llingenJ invoerinFsbegeleidin .~sgrcep
9 . Strassbcurg . , bespreking verslag;
10, kwestie
le politikc•l ~*cn zullen u.itee.nz,ntten wat er nu
precies aan ~? h^nl' is en :wat zij ra.an doen .
11 . Rondvraag•

12 modedlelinr ;~ n van het bestuur
Toelichting
ad 6 . Bcykct

Vrijdag 2 f ,--~br is er e :,n landelijk ov~ -.rli,- r~ewe.-:st van vorteg ;enwecrdigin€,en van
Ccllor•, es vnn Bestuur en Universiteitsraden (in do vorm
van de UR-voorzitters) . ligt bleek ?at ie er . .n daar door de Interpellatie
van
alle moed ha .'. verloern .. Vrijwal alle universiteiten en
hog„eschol :en zouden aancmaninf-,rgaan versturen . Ovor • 'e sankties is
verder ni. ,.::t gepraat . Ons Colleg,2 van Bestuur zal waarschijnlijk ook
UR
overgaan tot het verstur .n van 'marnb .ricve,n' , tenminste als
.ianin€en
daarmee akkoord gaat . let bestuur is van mening dat deze aen
(hoe vrienl •: elijk zij ook gesteld zijn) niet vorstuur : mogen worden .
De UR mc t ~"o lwcn ; en worden t, - weigeren de kcntrcle.:maatreg,-:~len uit,
tc voeren, n zal de minister nc.:gma^is krachtig cp lo c :nuitvoerbaa_- zullen :lus flink in aktie moeten
hio van :lo wet moeten wijzen .
.c-,n 1e U3
komen en e,:.n reële macht m, eten cntplc : -i--n em deze druk
uit te oefenen . H,-1,n .s wot ;~n wij no, niet op dit moment wannes„r
Het .CvB we,-.t plat
de UR (waarschijnlijk . n ,Ixtra) z4
- nl. nog niet .

In de andere steden is de dreiging vaan de a~ urlanina ;en nok; veel
groter . n Groningen zijn ze zlefs al, verstuurd . Het ASVA-bestuur
zal in het LOG naar voren brengen slat voorkomen moet worden dat
--deze- brieven de deur uitgaan .Er m(.et flink en liefst gelijktijdig
aktie gevoerd werd on .
Ter informatie : het CvB heeft niet perse de namen van onderwijsvolgenden van d` fekulteiten tr: hobben, In Nijmegen en Utr2cht bijv .
Neemt men de adressen van vorig jaar en die van :Ie ingeschrevenjn .
van dit jaar en let deze naast elkaar Iedereen dis dit jaar nog .
niet b~otaald heeft krijgt e'n briefje met de vraag waarom . niet .
Je kan dan opÉ ovendat j o afgestuddeerd bent maar o k dat j e geen
onderwijs volgt . Iedereen di.o niet reageert wordt geacht con
boykctter te zijn . Zij krijgen vervel ;ons een echte aanmaning ; dat
zij binnen 14 -leien moeten botalen .Dit is natuurlijk een zeer dubieuze
procedure: omdat eon studente,nadressenbestand snel verou :'ort .
Woensdag is er een ,gesprek met
om t ~ kijken naar de juridische
kanten van de zaak en . de z t n juristenverklaring op te stellen .
Donderdag is er een overleg van stafaktiekomitees ovór kontrcle op
initiatief ven het ste .faktiekcmitec Groningen . - - .
Vrijdag is er con bespreking met de ambtenarenbenden van de mode
zeggenschapskemmissie (waar ook de VAW0 bij hoort) .
ad 7 . UR-verkiezingen, hierover nu nog geen nieuws .

•

ad 8 . Er werken op het ogenblik aan onze universiteit zo'n`f5iuk
of 5 planniinE skcmmissies . Ee n aantal in het kader vann de voorbereiding
.n MaKinsey,
v,-,
n a nder aantal zogenaamd in het kader ban een 'eigen'
.planning van de UvA, die als tegenplanning, voor McKinsey bedoeld is .
De Universitaire werkgroep doelstellinggen (MID) is een kommissie van
de tw"de categorie, de invoeringsregeleidinr_skommissie (IBG) van de
eerst e .
De UGID is op deo UR van 30 janauri j .l . geinstalleerd . Er zitten vértegenwoerdigors in van (niet :uit) de fakulteiten in, ,leden van het
CvB„ loden va_n het CvB en Maa,g'lenhuispianners, en externe deskundigen .
Voor de laatst : categorie is Je ASVA uitgenrdi l . De beleidsraaI meet e~
principiële, beslissing- nemen hi,~rcv .or . Op het -afgelopen seminar zijn
drie mcgolijkhe?en aang,? ..guvn :
1 . afwijzen en daarmee ons aan elke (ovntueea opg-„edrong :en) vcrantwoorlelijkheid veer planning . onttrekken . Dit alternatief gaat ervan
;,ets te zeggen hee .-ft en dat
uit dat do ASVA in zo'n kommissie toch n<de kommissie braaf de kaders van McKinsey zal opvullen .
2 . ln de kammissie zittin~ nemen als waarnemer en langs die weg pogin- er
aanwenden •? te door .Ie kommissie te ontwerpen Vloeien en subdoelen zcvccl
mogelijk af te stemmen op de wensen van de fakulteiten en subfakultr :iten,of, zo mogelijk, laten beslissen d t [e . kie . uitsluiten-1 als
brievnbus voer plannen, doelen ., subdoelen, enz van de fakultoiten gaat
funktioneren . in Ut alternatief zou getracht moeten worden o k do
vertegenwoordigers van '?o fakulteiton de status van waarbemer to
verlenen en/cf te laten kiezen door de betreffende fakulteitsraad .
Dit voc :.rkcmt dat plannen van .io kommissie als plannen van de fakulteiten
worden aangemerkt .
•
,3 . Alle ln ;dan in de k(,mmissie zitting nemen als hot lukt de vertogerntiroordi ;,eers van -'.o fakulteiton t •- bin':n a an ~'.e f^.kulteiten ( , doer zc te
laten kiezen dus .) . Op het seminar . gin - bij d e opini epTT eilin 7 d-- voc rk cur
van de meeste aanwezif-gin uit naar alternatief 2 .

Do IBG zal waarschijnlijk op de volgende URgeïnstalrdwoe
.
et is e . „>n kcmmi .ssie dia op het t_, ,b ed van ie planning ee,n Voel nk
- icv ,
en konkroter nktivitoit zal
ontwiklselen
aan
de
MM
. Tot nu toe
r
. he. :ft-ze zich bezig b
n mot de gc,e'tlceurin( van het ' Omae-rpr;apport
ehoud en
invoering plannin g aan de Univorsr .tcit van Amstc .?ám vpor de periode
1 sept:.- -1974 tot 1 sept 1978', opgesteld doos e werkgroep planning- .
Hij bestaat uit vort-F7enwooríi,c ;ars vaan dc„ sub fakulteiten die in de
meeste f ovallen erin zijn gekomen cndèr roodkeurin :; van -hu n -raad
.
Do taak van de vertefic :nt •i oor, li ;ers uit . d_e subfakulteiten in de e .~rstkemende periode zal zijn : het bereleidon van de behandeling van hot
genoemde rappc,rt in ele subfa .kulteiten . D-- vartegenwocardigers mouten'-caa anr~cven wat de beste procodur is, het beste tijdstip, de beste veorbe~
reiding. enz . cm -':e .betreffende subfakult,eít-heet hoclige enthuusiasne
voor het Ontwerprappcrt te verwerven als wo, rwa-~r~le `m de pl<~nning ;
scepeltjes
kunnen laten v :;rlo,epen . De beleidsraad moet zich over
het volgende buien'
- Wat doen we met de ldene die nu al in de IBG zitten? Proboreh we
ze zoveel mogelijk aan do raden te binden .cf z-_ te laten stikken? Dit
laatste he . .ft weer het voordeel dat de ki .e nooit kan pretenderen e11e
subfakulteiten t ; v •: rt ;:f-enwoerdigen .
- wat doen we met
behandeling van het Ontwerpr apport in do subfakultci
Bcykotten wc de zaak of proberen we juist onze cpváttingc-n ov?.jr plu-nnirj (nl . in de subfakulteiton) er naar voren te laten komen?
Deze behandeling; zal plaats vinden op aparte vocrlichtinÉ sb :i- ;nkcmsten .
Februaristaking ; eisen
rlloeep
-voor vrede en veilighoid, togen de
wp in atoombewapening en
vcs~r - h':~t afzien van nucleaire taken voer iscderlend
- vc•r :r-nationale zelf stándir.rhèid en teer n elke aantasting vaan .ie
demokratisch„> grondrechten van ons volk, voor het stakinjsrecht
en voor het recht cp vrije meninf;suiting in :ae krijgsmacht .
-- vo . , •r soli,daiteit en a,kti .;v hulp aan het Vietnamese volk i . ge;d
Nixon oorlog in Indo- China .
en goederen -gin tegen

- teron elke poging cm ;to . t , ''ven „-i ,-„n . 1e Duitse eis tot vrijlatínFTn
vaan de; drie van Breda .
- te~- ;n rasseneliskrimiratie . en voor uitbanning- van antisemitisme in . . .
welke vorm en , w3.ar (-ck ter wereld
in het buitenl~xi ,'
- ve : r Stopzetting- van steun a .an fascistische reg„i'-.ms
De ASVA, is gevraagd met ele oproep (da,t is een lange inleiding, , J e _ .
h :r' enicin~ ; aaltij :? in het taken heeft
.1 wijst
voor-?
st op 'het f .git ' a.t
.nchisms, van
gestaan van "waakzao .rnh id to on nieuw fascisme en revn,
;
"Het defilé waas
.l"
rd ;-jkheid?. _van ons lan
e
n om<„fhnlL~
. .1 _
vrede, .l cmokr~,ti ~
verbon
en :net de
nooit beperkt tot e ~n h ,.erd•enken alle :. n . maar altij .
hot mcmant" . ; r; .,vol~c'L
strijd voor vred( :,!-, vvrijheidl en d :em :•o kratie van ,
botu~. ;_en .
loer -le beven a .an~; :.haalde' eisen) inst e=~_in :„~r_ ocnen moeten toedan .
Op ~? volgeur.' e belei :'sra- zal c n besluit
Het bestuur z^l vrijdm.- e n voorstel toen .

Notulen van het seminar op 3-2-'?3,eerste helft .
Het beleid sociaal staat ter diskussie .
Zoals het nu toe fuktibon .eerde was het weinig gebaseerd op een algemeen
ASVAbeleid .Dit lag niet aan de kommissie maar aan hetonbeken_d met
de materie van de meeste beleidsraadsleden .
Hoe valt sociaal te verbeteren?
- meer in de beleidsraad brengen
- Een rode draad hierover .
- uitbrengen van een handboek .sociaal,dat uitgegeven wordt rond de
komst van eerste jaars .
onderzoeken verrichten op een bepaald gebied door de verschillende
fakult4itsgroepen .
Inventarisatie van de taken :
inkomenspositie van de studentén
studiefinanciering
woonsituatie van de studenten,
mensae
-rerzekeringen
beidsbemid.deling
`universiteit en binnenstad
Jerksituatie van de studenten
sport
opmerking : als je redeneert vanuit deopvatting :een student is eedf
alleenstaande jongere,dan valt ook gemakkelijker de link met ai re
jongerengroeperingen te leggen .
Tot nu toe zimn de huurakties steeds gekoppeld geweest aan de inkomenspositie en de boykot .Vaak worden de eisen gesteld zonder dat er aan
de hand van cijfermateriaal wordt aan getoond dat ze gerechtvaardikd
zijn .'et is dan moeilijk om de mensen tot aktie aan te zetten .
Huizen
-aktie voor betere voorzieningen in de huizen
sociale problematiek in de huizen moet bekeken worden .
er moet onderzocht worden welke veranderingen er gewenst w orden .
er moet gelet worden op huizen,die gepland worden,invloed uit-oefenen op het bouwbeleid .
- wensen van studenten inventariseren d .m .v .een enkète .
~jde groepen moeten zich hier ook meegaan bezig houden .
a de huisvesting van de studenten van de eigen fak .bekijken .
b de huisvesting van de fakulteit .
Beleid sociaal_
Tot nu toe werden de belangen teveel op het kantoe r behartigd,zodoende is het weinig geintegreerd .De sekretaris huisvesting zou
graag een beleid uitstippelen,maar kan dat niet alleen .Er zi,Zn_ geen
mensen ;die zich aan melden .Binnen de fak .moet nu bekeken worden hoe
je groepen opzet,die zich bezig houden met de belangen van de studenten .De eigen groep wordt teveel verwaarloosd .
Alle f ak .groePen moeten kontakt leggen met de sekr .huisvesting,zodat
de informatie beter ëverkomt .
_Besluiten :
Nota van DSii moet vermenigvuldigd worden en uitgebreid in de beleidsraad aan de orde komen .
Voor 20 febr .ook in de pers aandacht aan deze nota besteden .
Poorter gaat aardacht besteden aan de mensao,en brengt informatie
wat betreft sektie sociaal .
Er komt een stellingonstuk,waardoor de diskussie beter gevoerd kan
worden .
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Notulen beleidsr .ad_er~radering21-1-1 073 . _
_A..genda : I ; Je
a)
b)
c)
d)
e)

behandelde seminarpunten :
Universiteitsraad
Studentarstop
Buitenland
S ttudiefiw-Iciering
Algemeen- beleid

II
) Ngtulen
III ) Financiele campagne
IV ) LOG-financien
V ) Redactieraad Folia C:ivitatiss
VI
) Vietnam
VII ) Het nieuwe bestuur
VIII) . Afscheid
IX ) Ingekomen stukken
X ) Sluiting

Besluiten :
ad a)U
l) . Er komen ledenvergaderingen tussen 12-16 febr ., om deze kwestie met de basis te
bespreken, aan de bond van de R,RA-UR stukken .
2) Er kort een alg ledenerg . op 22-2 . Het bestuur fox muléert een minintL-apuntenproramma, dit laatste is tevens basis voor het overleg met de staf :
s} De campagne start cp 1 maart . Dan komt ook de kandidaatsstolling per kiesd~stri et aan de-orde ,

e

b) Studentenstop
Per faculteit moeten discussies gevoerd worden om de strategie tov de e „ypaciteitsproblernen te bepalen . Er komt een centrale aktiedeg ; Het is ook belangrijk; lat ook
aan dc"veilige!' faculmeiten,propaganda gevoerd word -,; ter mobilisatie en ondersteuning .
u
ad c) Buitenland
Dezocie geeft in de Rode Draad een scholing in Imperialisme . De groepen worden gevraagd deze scholing intern voor te bereiden . De NATO-discussie moet in deze cie
ingebracht worden . Een actieve Vietnam-affiche-verkoos is gewenst . De ~actiedag
vann de fin cam moet op een hr±gcr niveau gebracht worden dan de emotionele verontwaardiging, door informatie er. door de uR en het CvB aan te spreken over adopties en andeLe steunmaatregelen .

ad d) Studiefinanciering
Deze cia moet een SU ..-brochure voorbereiden . ;
.ede hierom is deze C1e aan uit.
breiding toe!!?! . Dinsdag 23- 11 is actie in Den Haag nodig bij het gesprek tassen Van Veen en de CvB's, dit begint om 14 .00 uur . (Kaderactie :lscheikundi .ge,minstens 5 politicologen, 10 sociologen en misschien 2 economen . Vertrek 12 uur .)
2 mensen maken maandag een rwrkrant .,Blijvende propaganda tegen de ideeen van
..
.' : .'
de hher van Veen blijven noodzakelijk .
ad e) Algemeen beleid
1) De seminar mappc :n moeten in de groepen worden besproken, ter coordinatie en
cm uit . elkac~s situatie te leren, en voor de discussie over depolitieke lijn. „ .
2) Een aanralcnde vergadering over de onden „r ijscie mot hun functioneren en' over H
d~; problemen om tijdig tot volledige analyses te komen . Tevens over 14 dagen
een extra seirinprmiddag over onderwijs en sociaal .

II NOTULEN'? : van 5 januari accoord, van 15 en 29 dec ontbraken nsg .
III KTNLNCI ,L CAi'.PA N i

Besluiten : zie .stencil over deze aanvullingen : 1) Lidmaatschap f15,-- wegens
geringe effect vork ; jaar en opdat met dit bedrag een langere caLp .?.gne mogelijk
.ze"
is . 2) TAS-ST.'_F-Crai:tee : verdaagd . 3)Fil::is in de t~ovies, er worden
films gedraaid . Voorst :l om ook "culturele" te draaien . SKRIEW zal enige
aandacht aan onze films ei j der. . 4) Degrcting : =e activiteiten moeten zichzelf
bedruipen . De prnp.-:randal ;osten, waarbij f40,- voor de persconferentie komt
moeten cp het feest terug verdiend ' .icrd( -1. n (Í f 500) 5) Suriname avona(23-2)
over de politieke kleur van de vele Suriname conLitee' s .
Eer verslag var,
a
wordt accoord bevondenlXX 2
Do keuze voor SSU,
en
hit voorlopig pxogaEmla is :

-51) Inleiding ds"or de ASVA-secretaris, mede over de projecten dia de . Universiteit.
.in Suriname uitvoert
2)
Soc ecen'situatie in Suriname .
3) Econ en pol onafh= :nkeli.jkh,;id . .
4) Onderwijssituatie in Suriname .
5) Cabaret door de SS[J
IV Het log heeft een begrotingstekort van f15 .000, er is. wel geld bij de grondraden (die dit-. .,tekort-. panen moeten dragen) maar . .dat ligt .vaak .vast in stichtingen . . .
De huidige . .verdc;,elsleute1 (evenredig Aan het leden aastal) w .crdt_ .doox_ . d VSSD=- _ : .
sL..chts g4c .cepteerd reis, hett gekoppeld is . Jann "©ÓnÓ
V Het 'Tech teursehap' 3ran . Eolia Civ°tatis' wordt v~ rd a d

~'

~ .

;

VI Vietnam .
LVK nodigde ons uit om een spreker op hun meeti
in die Pohrt . te- .laten .spraken :.: :- :>:
Dit is afgewezen met de volgende arr „;umentatiti : "Er is een breed front nodig, wij
zijn al vanaf 1966 bezig, zij verenigen dubieuze clubs, houden meetings met anonieme sprekers, plegen aktieparasitisme, korten hun "politiek""front is een
scheurmaker . En ons vakbondskarakter leent zich niet voor hun- politieke opvatting .
Over Van Mens Tot Mens . Deze club versluiert de schuldvraag ) want hun adressen
zijn aselect uit telefoonboeken genomen . Bovendien hebben zij organisatorische
banden met dat LVK .
Hoe brengt men deze ar gumentatia aan de basis . Het in "POORTER" brengen van
~~ de
afwijzing van "VMT~1IS" stoot de deelnemers daarvan af .Dus moet men uitleggen
waarom men niet meedoet en wijzen op de kwalijke gevolgen van de mode van nieuwe acties,Bovendien moet de veel grffere actie "Heel Vietnam" het hoofdaccent'
krijgen .
.
De acties van het Jongerenfront worden waar mogelijk door J vVietnam „v ergenrmen .
VII Het nieuwe bestuur . De procedure var_ kandidaatstellingen door de basis loopt
moeilijk door de vele schijnaanbiedingen die een groet tijdverlies veroorzaakten . Het bestuur heeft de mensen benaderd in volgorde van geschiktheid van haar
uit bezien ; Eventueel overgeslagenen worden als nog benaderd . De procedure
blijft gehandhaafd omwille van haar democratisch karakter . Er is echter haast
bij sommige benoemingen omdat anders bestuursfuncties vacant zouden worden .
Zn'za1
tijdelijk waarnemend secr huisvesting worden .
I
vierdt gehuldigd omdat hij een voor sommigen onbekende' 'schuld heeft wegegewerkt, en omdat zijn politieke inbreng goed en zijn financiele administratie
uitstekend'was .
.
IX Baliewerk . Nu doen dit : 1econometrist, 1 historicus, 1 .socioloog, 1 andragoog . „
.
Het gebrek aan lrunsen sts gneart het bestuurswerk ernstig vooral . da ± van de. penningmeeste„r . Nodig zijn mensen voor 2 maandagen, 2 vroensdagen, 1 donderdag en
1 vrijdag in de 14 dagen .
Strijd voor eenggur_stige l „. :U} interpretatie moet krachtig gevoerd werden .
-Politicnlogen .Do socirlogen stellen dat het stuk met de huidige niet waar te maken insinuaties over : VVDI'i, CPN, ANJV, endde 7 dec actie, niet mag worden rondgestuurd, en dat do beleidsraad het advies uit mot brenger_ de fpnnulering~n te
corrigeren . Dit punt wordt opg,:schort tot de seminar vergadering na afloop van
de bc:leidsraadvergadoring, .
-Ledenwerfeie en zware cie samengevoegd . Woensdag 10 uur vergadering .
-Bij het committe Spa_nse 1-crknemers liet de ASVA, Vakbeweging, Anjv, SJverstek
ge, .--.n . Bij ons war, dat een vergissing .
Hoogachtend, Eccnomer & Econometristen
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .
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Beleidsraad ASVA .

Voor de agenda + toelichting van de vergadering v an. d e
ASVA-Beleidsraad op 9 februari, alsmede voor de notulen
van voorgaande vergaderingen, zie bijlage B .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven

Distr.

Bijlage(ri) :

-

Afschr.

Betreft :

ActieplannenASVA
De notulen van de ASVA-Beleidsraad bevatten een overzicht van
de actieplanning op korte en iets langere termijn.
- + half februari actiedag tegen de onderwijsbegroting ;
- 15 maart landelijkedemonstratie .
Zie bijlagen AenB .

Y .UI 1 „ „ V V bli L u „ . V V
Belangrijkste cn enige agcndap .ult : de boyk :otalai c
:` c .lI~, S . ti „ Clc hclfl: van dc c roeenm ccl!rie het zich ie kunnen pc) :n!ltaeren h1C.y c)7
NFC
C
~'~
1~~1)'
P~1'OLlf : ;3?llt%f)LI ; I C 7.1~t1,
r , . . „ . er ot)
~
p,: (ie- l)03„l„lC.ot',
ot',03 ~ niet ilet bc 1.anrijk
... .i t e_i"
fil. s.~p,:
.
Toelichting .
het ogcnblil : te bespreken ia ;
- . e .'.- 'y

zijn con groot aantal ontwikkelingen ap het gebied van de boykot .
Uit het gesprek van minister Van Vcen met dc Colleges van Bestuur is
liet volgende gekomen : de Colleges van Bestuur moeten vis ecn centrale

_._ ._._j=am

registratie van alle studenten (admiliistratieve kontrolo) de ráa`d : ge studenten
aanmanen vë6r 1 maart . Deze studenten moeten dan v 6r 10 maart betalen ;
doen zij dat niet, dan zullen ze geen gebruik meer mogen maken van de onderwijsvoorzienin en . Hoe dit precies in zijn werk moet gaan, weet van veen echter
nog niet . Col{ nioetcii de universiteiten en hogescholen v66r 15 maart een
nominatieve opgave doen van -Je studenten . Waarom dat nbminaticf moet is
likt duidelijk ; m. b .v . ede getallen echternl'ii van veen de onderwijsbegrotingen
van volgend jaar opstellen . Dit is de zgr: bcgrotingschantage . Ook zullen de
universiteiten geen beroep op de minister kunnen leen voor aanvullende gelden
vanwege de boykot . Verder moeten de colleges de examen/tentamenstudenten
moeten gaan registreren ; deze mogen niet stem717en volgens de WUB .
Verder heeft het presidium van de Tweede Kamer besloten ele ondcrwijsbogroting
in "de tweede of derde week van februari te behandelen . Er is dus haast geboden .
Gioba e akticplanning
Voorstel bestuur (inmirldels overgenomen door de fi000groep en reeds ten uit' -- voor gebracht) : dinsdag exemplarische al{t ie in Den
-~

ï} ~ 1) lix f~.

`r<<n lÉ'icip~l]l

Donderdag zal geprobeerd worden er een LCGaktie van te maken,
Aan Vondeling; zullen handtel{eningenlijsten els petities aangeboden worden .
Vnaf donderdag wordt er met lijsten gewerkt onde° staf en TAS . Geprobeerd
zal worden er personeelsorganisaties onder te krijgen . Besturen en raden ni.orter,
worden benaderd opdat zij dinsdag telegramincn naar Den Haag sturen .
liet is de bedoeling dat er van de staf en :le TAS ook delegaties naar Den

gaan.
Ook de vakcentrales en ondcl*.vijsorganisaties zullen worden benaderd orn standlaag

punten in te nemen .
Plannin, op iets lalt^:cre termijn
; ~~bruari zul! c,l ' _'
ondcrwijsbegroting . In ele eerste weel{
Daarna de a ktic richt :.n op
door so!11m ge- groepen al ver a „l eririben gehouden worden o!) r de capacitcit spre , blcmcn .
V anaf 12 tot 16 februari si'o°den er ASVAIc_icllver asleringen gehouden ter 'VOUrborciL i .l
van de AV over deelname aan dc U-1 . Deze kunnen ook in 1e l{amcanje tegen
de-daarna rUn;l Half iCu °lt _ °i alaiecla , togen cie on :i rwijsbegrctin ,
Let, :1CO~;i:C_i.i,nt moet
den I-= c- liLi :f;
echte dui Eiijl{ lC r voort rei iili Vens
demonstratie op 15 naar Dc (u.tic,s tegen
ondcrwijsi)cgrotin moeten Jan ook
als inobiliseren :e ak iF gCziC.i1 werden, _: C,1 I :'l ;rlell)l : end °iiljsprotCGt is ?7;~ Ca me r
Mogelijk, 1v'Cll .lcht is het illogelljk : Is a :'on'. :; na de.' askei-dag icsL samen nict hei ~AAC
te Organ e ; ren, cen meeting of een (demonstratie .
De ajtieda zou kunnen bestaan uit disla ;ssictochten van dc groenen langs alle
:-1-s- ;1 C 1' ;i~l OV0 „,'
1{Ulic-ges en praktika, zodat we niet erg veel stu ;lciltcli laslanen disk
Lij sub :illi'~i : ;C1ten
dG onderv..ilsbegloting lal de intrekking v :ln cl-; ƒ1 0
„ rtcn en ,^~1'tiCl'!^('1 lel ;iC l ,'. :1rl ; U; c;,
innsticutcil en iït1 JG1 ~1'Cl .'la : dis""Sie : , n - t tudc
's J1lIddnge een centra l e meeting .
1i

`U_
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2. 1
Woe ns d aeg nd zal in Jï ƒ1000-groep . von planning
gema ikt *orden ; Ee n ve rSlag"damvan W op do beleidsrand aun wuzie~zijn, * Vrijdag zullen we ook dj beschikking hebben . ever
-do brief Van Van Veen met de laatstl,richtlijncn 0.
De UR van 30 jnnauri heeft geen besluiten genomen over do b ykot ;
0
wel over het stemrechtt vpn niet-ing *céchrevl enen . Unaniemjwer . .
de UR stemrecht voor b oykotters . al .'Zet lijkt . het best cm toch
te proberen via gnderhandse rofelinsynIalle .s0denten ice 0 lat2rr
stemmen . Op do V_Idorvergaderin *gen*zullen de eisen geformuleerd
moeten worden, evenals de voorMIlden dia vpor deolnomr .gesteld
worden,
konkrate aktiviteiten . Belnangrijké dito .6 febr subfakullektsraad biglogie
12 febr
„ ir .
medicijnen
20 febr Universiteitsraad
7 febr (a .s,*w2onoda( ;)is et. overheg tussen Cvi3 en vertegenwInr'+r{0{
digers~van fakulteiten die eenstop hebben * iW9
De bestuursvpprstellen op edit punt zijn niet definitief . Gedacht
WPrdt op dit .emcmcnt aan con grote studntenstepverenigfing fP
26 febr, 'smiadags .
4 . financ
.
leoa
wampakja
De
zwreft
blotn
.d
QMmissie
heeseo
#est4vitcitdn te beginnen op 23 tebr-mit de Suriname-avond .
Al eerder zal een perskonfrentie*gegevn w?rdom .n .l . op 15 fobr,
Daar zal het aktieprogramma van het nleuwe~ bestuur bekend w?rd121
gemaakt, evenals de nieuwe prijs voor het :lidn; c tzchip .
IS filmavinden zijn uitgesteld naar 8 ei * 9 maart ; het fract :znl
9 maart pm 11 uur beginnen . Verder denkt de korriesie nog .aren
een kulturele avond, hetzij experimenteel toni.:11 MieMYO, hetzij
Brecht (Striut ) '``Het is de bederling hilr zelf niet Mverl ;Ier
' te leen behalve propaganda, maar iemand vr n Michory pf Strut dnervepr aan te zoeken . Hetzelfde geldt voor een evontuule jazztavgnt,
waarvoor
anneezocht zal ilrdcn .
De _20,nwdtvintr begint dus 15 febr . én zei ast lijl moeten *piepen
met de pr"" aeanda voor de festiviteiten Ln de k%trtierkoo ;p .
Gedncht weidt een krantje uit te geven (n0 .113 P*CvtaT/P1) met
daarin het aktieprogramma en de Uwtivitriten - ', 5 dI- W kant-,
er een affiche, dat eventueel ook voor verkomp jibru kt kil :
werden (vb Vietnamaffiche), zodat stul nt , n Or ii 0 ="nier ucn
kleine bijdrage kunnen leveren .
Donderdag zullen de kandidaten vlor het nteunktnit 00
worden .
z lanr;esprekcr55 . UR-verkiozingen Do ledijvergadvringen ro :ton
worden . Want zoals het er nu naar uitzi,t, MrI .n &ot wo"r
allemaal duffe vergaderinFen f zonder
Op dc Y1000grrep blzkan do .ledenvorrairrine n -n .root rre—, .in
te -vormen : op scnnige Multuiten wgrdt d , Wk 41 cn de rnierwijsbegroting . ingebracht, terwijl andere rri'"P , N 11 ~x "Pirie rOntinis
el ij?
of foruns vooi s 1)F3Ieggen . Het was tva .r i- A"
neUrn
in 1`,
de ledinverraderingen die een belanCrijn ,
.
besluitvermlne c' er declnnma'ann de uni' „ r'
13

opgezadeld moeten werden mit een h,le rW Vin ~-n 21 0nUn
allemaal even belangrijk zijn .

-2-V

V
zwakhere (-roepen die n iet . in staat zijn meerdere
aktiviteiten vl Y~k' na elkaar 'te organiseren, dan ttfcli de boykct
en de onderwijsbegroting aan moeten grijpen, was nƒ g wat o nzel .e r .
Wellicht dat dat via een goede prvpag; :.ndak^.ravaan kan g.dschied : n .
Do Al(;emenc . „l ler.verg .adering meet in de eibouw van d(, bc ykots
„ k anpan„j e , een 'duidb1lijke funktie h,;'uben . Het is e de ec r ; te aentr`ie
mce.eting,' e1i bovendien korft deelname' aan de UR nu vollod~g in
het teken vran- de „b oykc t te sta .:n .'
V€r)r deze vergadering zal eeh affich verschijnen ..
6 . bestuursa~wol inr .
Hetlijstje van de vërige beleidsra-,d4 is geheel afgewerkt, nier^^nd
bleek te kunnen . Vcor sociaal wcrdt nbg verder goz ooit .
Kandidaten .vbor buitenland
voor
huisvestin(„
voor cnderwijs
Vbor studiefinanciering- wat iets minder urgent is- wordt
vc.orgo ,teld .
Het bestuur stelt voor-.em in elk geval de bevenste :twee kandidaten
te benoemen .
"'
7 . Suriname-avond De épzct`van dc avind moet' doorgesproken
worden . Toelicht : ng vrijd g mondeling .
redaktier.aad Folia . 1 ierv6or zal het bestuur vrijdag met een'
kandidaat komen :
live de wat

iJ .

Zaterdag .3 febr is de voortzetting

v1,2n

het seminar over

endorwijs en sociaal .

Tijd : 11 uur
Plaats : Uilenstede
Duur :

tot ±t,pnëtijd
0'

0
0
.0

0

0
0

0„

e

0

s

0

0

0

b
0

„

0

co .
0

l
if'

I

deue

r7
( 'J

J Ge nda : cv't .
ci~._l cle 11 . B . verl,.iezing ;.:lied dus
van d• ;
zitting nemen in de U .R .
Procedurevoorstel ;
-slechts crgum,~nten_ .pro en contra b „e disku sierdl .
-B . R . goen b ; slissi,l~; laten nemei1, alvorens aan punt3 is vcrldcon .
Wel wordt een bestuursstendp> .nnt ver,:'- .c}.,t .
-lcdenvergcd :;ringon op do (iub)fakulteitenplat±s laten vinden .
Een alticmene ledenvergadering neemt do beslissing .

Uiiiversiteits?'^-d
~!~
gevit korte is,-menvatting Ven de o :rtikelen in de map .
.Algemene beschouwingen : cio ',~ L'i, heeft in de f4,kulteiton z'n bru ,beorheid bewezen o . voor h ;~t afci ;.ir.-on v .,,1f_.' lc .'aewijsjes .In de r
U1L gcanzou onder de zelfde voor' aerdcn moeten gebeuren als in d(
fak,gosteund door do ii sse .Probleon besteet trv de macht, van hot
R

-L-tl?

CvB ; zij zou zich

moeten biden ac.n do uitspraken v-zd UR .In __' dcls

.is het CvB vrij tolerent,ken dus nogal ncevrllcn .
Ordevoorstellen-*
uit
R,i2 bekijken . op juistheid en volledigheid .
-i:rUB loopt in197 :S --I, baten beer. positie eerst bcdi sicussi.or'en .
Eerst wordt nge csn op hot tweede vorstel . Opgemerkt cao dt d_t
3 rso'e,, ,,aa .°.°'- :gelden teen ;aror_vGllc>~
de WUB tegen die tijd verdedigd zr1
J __
ter rechterzijde . Spreker denkt hier eva een moer outoriiair'. strak
tuur en_ ;;ijst op recente eanvcllen op de ':°~p- .r:nderen zien hot niet
zo somber bv Do Brc,uw . ryorut gccitoord : cKinsey pet in d o taakvel-:( _gin
:
deling v/d i TJB . Zij z,-,ij linoetcn dienen nls buffer ter verd,
v/d del.~ol.r~^t;iese ver .;orvenhedcn en wrt drarncast tot „s t ; „z s ge~:EC

brc.cht bv g : :~enolcrc :tiseerdc instituto .. .
Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen pr „i ncil iÓaa en
tektiese over ;7 gingen . De eerste blijven natuurlijk best
. an en de
:
.negatieve kanton moeten duidoljik o :ani t,ge~en ^'orden . Zitting nemen
in do UR mrig geen negetiave -kobsekwwenties hebben voor de godemo „-r
kratisoerde instituten „ . In dit verband gordt ge?-wezen op de punten
blz 7 v,_n R .P2LJ. 2, die verdom; dislcuseie behoeven .
Slat betreft de toktiose Over :=Z, girgen zijn re; konditionool positieve pinten .Dr^rvoor zullen eisen gefcrnuleerd 1 :~:orde,i(zie verder)
De diskussie spitst zich toe op het zg . :,VBtrau : c"on1~r oudere
studenten . n ergwnehtcties den_ ook moer ge . :ezcn :loeten woorden op
t-is~e2i d denk
het k omproml .s k „e rp'tk er v/d WUt,T~,ccn stukje
~
a~ c:~Olaat,
o
zij
felle strijd v/d studenten ;-'t verder uitgebou,.d moet fo7„t?, ; ;,1, uet
besluit in '71 om niet in do UR te gaan,'*"• :s overigens juiclt .Er

kon toen niet gesproke n 7U r c Cn ven een me:ssaboois ::1ot .het rèeale
gevaar von p .riementerismc!
Het eerste vo'.,rstel ?-ford( nu in behandeling gc:, omen .
1 )LL`SDSli3• : IS : con e „ rste voor -,:oerdo '.'.' : er'Jp het :'j::d~ nwer moet steu
nen ; ccn vorlengstuk V/ cl altti e en de b,,sis ., :ocht dit niet meer het
gevel ijn , dan noot :'.orieTl ovor'i cgcn uit to treden . %C'„'.' czren wordt
~;^'t1 Deudt .
tipdo macht v/d dR tav schl jr-br re detciis bv . in
Uit een niet 1 to duidjl jik betoog velt of tel : idcn ti^t de sprc _e-_'
rr'
het nogL ggen noetcnvindt'
V
i''
11 11 '1V U'~
is voldo's . .7e zu_
len :.? . il . de .utononio v/d w1iveresit .'i even en de
sfud :nt 'nvoorzi eni_,~e n in n..; t oog iuooten houden .
lcT;

2/3Coalitios net staf . De enig „

potentiele; partner is de VI ,` :!O/PE

r ktie en _,stuurlijk de D`° „G . Hun besis is echter vrij nihil .
Een coalitie alleen op UIL "ive -~-n grote proble ..áen opleveren . ?:1 .
117;t Cgï:.,elt '~). van "L .' fractie: bij de vol cl-de v rkiezin,„„i;en .
Cols-lij Lies in
dus een ?lOC` :w? ~'_~
voo :c 1 uurzr'.u
^<< :~1e11 !'ford t dc-,t s . .__ u0tl c
s__lc:?1?° :r
.'
mini leili px'ogr? ~ t ~1 :,r0, cislc .,; iJO~„ lidgen vita "in O ncL rlam Y•
Sat: L: wordt V~ ztgoieg . ter ver::'vzeli j'_ :ing V^?7 bc:p, ad : ;
wnt' :n .
á:Il
t:,c.,,
c.,,
:I l groot uit ( V .. - .1_°
~t, :1
tO Vfor , '. O
Do_ .,' s t :t :-t Lerr __o\ri I' ': rL ~, c.r. !7- ix'cr l :
lrra : _ v~ . r ;
,,zv . erin 'i
te r : c'~
Op zek rt )~lll_.ttl :i "Li''i : ;t1 ~'r
t'á
verJi„i e':i_i3 : .~°
Hot CvB

-J V.'

OP het nininu :nprogrnin met . bAnngrijke eisen zoals bv
9 0 0n stOPs, geen samenwerking bereikt wordt, betekent dit dan een
br(;eIr,punt wb . het zitting
in do U."á'?
. .' gesteld- ,
d< t
dit niet hot geval zou mogen zijn ; een cvcntuele coalitie moet
voorop stcan . Wel moet duidolijk gcanokt, dwz . onngedron"en worden
dat de VAWO 1c~~er_vergr leringen houdt tor ondorMuning vnn het mi ninumprogrnn . Dit ter voorkg ring van eventueel wegsnelten van het
aanhnng on frAtiestrijd, denoerntiseren dus .
Qok -zal á.de
s
AgtitgJE en .punten uit Poïthtauï dn .~.
Me . Kin py . A10mM, sppP!f leke Istaf Puntonrtor =onderstening , GA- U0
VA M en
1-=
Eliltliell en 1 : 1
Dit progron zou mooten worden voorgelegd aan alle staforgenisaties

OnderhandelinGen niet enkel tussen Asvrbostuur en .Urstatfrakties .
Dit zal ook, op de faculteiten norten geschidden .

Voluit de problemen bij Scheikunde ( geen kontakt UR . vertogenwoordigersmet de subfaculteit wb ic specifieke belrngen) kokt Iet volgonao nenr voren . FaculteitsJecifinke ba langon en hoalities ' leiden
gemakk - lijk 'tot ,prepkkupatie, ook in UR, met dat soort ibolensën .
Gekonkludoerd wordt dct verteZenwoordigers prinair vanuit de organisaties ic e .do vakbond moeten optreden en in de diskussies in de fncultrieten zoet daarbij vanuit worden gaan .
Het probleem van het verkiezen per district en gebondenheir' vcn de
fractie aan de Asva etc . wordt aangeroerd . Dit kont later .~9
aan de orde .

cao.
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Betreft

AlgemeneASVA-ledenvergadering .
Op donderdagavond 25 jan . jl .-werd in de Oudemanhuispoort een
algemene ASVA-ledenvergadering gehouden . Aanwezig waren + 100
leden .
deelde o .a . mee dat het noodzakelijk was geworden deze vergadering te beleggen daar de opkomst op het
ASVA-seminar bedroevend was geweest . Het ASVA-bestuur voelde
zich verplicht zoveel mogelijk studenten in te lichten omtrent
de planning op langere termijn en waarbij de 1000-gulden kwelti
nog steeds centraal staat . Zoals inmiddels bekend, algius
s
hield Minister Van VEEN voet bij stuk, waarbij
hij niet schuwde een chantagepolitiek t .o .v . de C ommissies
van Bestuur (C .v .B .ts) te voeren . Deze had hij meegedeeld
dat de Rijkstoelage aan de universiteiten en hogescholen gebaseerd zal worden op het aantal ingeschreven studenten . Door
o .a. deze handeling verplichtte hij de C .v .B.'s zijn richtlijnen'uit te voeren . De ASVA zal zich echter tegen de 1000gulden blijven verzetten .
Op een LOG-vergadering die belegd werd op dinsdag 23 jan . Jl .
te Amsterdam naar aanleiding van de uitlatingen van Minister
Van VEEN, stelden ASVA en SRVU voor een landelijke demonstratie
te Den Haag te organiseren op 15 maart a .s . Niet alleen studenten maar ook andere takken van onderwijs moeten hiervoor
geinteresseerd worden . Tevens moet de vakbeweging worden uitgenodigd .
Dit voorstel stuitte bij het merendeel van de LOC-deelnemers
op verzet . Zij vonden deze opzet, gezien het korte tijdsbestek,
niet uitvoerbaar . Daarbij kwam nog dat de andere onderwijssectoren mentaal ineengestort waren en in het verleden
het niet gelukt was de vakbonden actief te krijgen voor de
studenten .
, zijn de
Door het verwerpen van dit voorstel, aldus
ASVA-SRVU genoodzaakt geworden een demonstratie op
15 maart zelf te organiseren . De plaats blijft Den . Haag .
Na deze bekendmaking was het Í 22 .00 en moest de zaal ontruimd
worden .

200 A 03

FINANCIELE KAI11JAGNE
De financiÓle kampagne die in februari gevoerd gaat worden
zal zich op verschillende groepen mensen moeten richten.
Dit zijn natuurlijk de niet ASVA leden,maar ook de
ASVA leden, stafleden en tassers en progressieve mensen buiten
de universiteit .
Het voorstel van de kommissie is om de kampagne in 2 weken
te koncentreren .In deze 2 weken moet zeer intensief gewerkt
worden „r
ider de studentenn om leden te werven en/of ze te
bewegen geld te geven aan de ASVA .Om de ledenwerving een
sukses te laten worden is het nodig om de prijs te verlagen .
Het voorstel is om de prijs tot 15 gulden te laten dalen .
%de asva houdt er dan 10 gulden aan „v er)
Een kampagne met een goed programma zal hopelijk ook meer
staf- en tasleden bewegen fmt geld aan de ASVA te geven .
)Voor de donatieaktie onder de staf- en tasleden wordt
een staf-taskrmitee opgericht .Dit komitee,bestaande uit
staf- en tasleden uit zoveel mogelijk subfakulteiten
schrijft een brief aan xrxzxi alle staf- en tasleden .
De donatiekampagne onder progressieve gulle gevers buiten

`J

de universiteit zal door het bestuur middels een brief
gevoerd moeten worden .
Tijdens de kampagne moet de ASVA een programma presenteren
dat verschillende aspekten waar de vereniging zich mee bezig
houdt laat zien .Daarom wordt voorgesteld om ook de geplande

C

Suriname-avond en de Algemene ledenvergadering tn de
Kampagne op te nemen .Verder is gedacht aan een 7ietnam-avond,
n filmavonden in de Niovies en natuurlijk een knallend
slotfeest .Rm Aan de volgende tijdsplanning wordt gedacht :
donderdag 15 febr . : Perskonferentie raar het nieuwe bestuur
zich presenteert .Tevens zal dan het
staf-taskomitee haar plannen ontvoulitd &
en iemand
vrijdag
16 febr . : Vietnam avond met o .a .
van de delegatie uit Parijs .
donderdag 22ffebr . : Algemene ledenvergadering .
Vrij C ag
23 febr . : Suriname avond .
woe 28 febr/dond 1 maart : filmavonden in de MoviaS .
T22voorfilms er_ 1 hoofdfilm .
(bijv :Slag om Algiers7Adalen . 431)
grandioos ASVA-bal .
vrijdag
2 maart :
Pro-a aF, anda_ -. affiesje (bij oplage van 600 st, zin de kosten f300)
- muurkrant .Hierin stuk,--v",-^n bet nieuwe bestuur en een
programmaoverzicht .(kosten bij 1000st . f75,-)
-,jamfletten(5000st . kosten f100 .-) .
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ASVA-seminar 19, 20, 21 januari 1973, Verslag van zondag
21 januari .
Op zondag 21 januari werd het ASVA-seminar gehouden in de
Disputorenzaal van het Combinatie-gebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam .
Er werd vanaf 12 .00 tot 18 .00 uur vergaderd, met 2 kleine
pauzes als onderbreking .
Aanwezig waren ongeveer 50 personen .
Niet alle, voor zondag op het program staande, onderwerpen
werden op deze dag behandeld .
Besproken werden drie onderwerpen, te weten : ~t
1 . Beleid Buitenland
2 . Studiefinanciering
3 . Het vakbondskarakter van de ASVA
ad . 1 .
Aan de hand van de stukken in de congresmap deel II werd er
ongeveer 1i ï 2 uur gesproken . Er werd geen afbrekende kritiek
geleverd, daar als argument naar voren werd gebracht dat de
kommissie buitenland "nog maar jong wast' . (Blijkbaar werd
met "jong" bedoeld, het feit dat er veel jongere jaars zitting
in hebben .)
Uit de zaal werd gesteld dat dit een onderwerp was dat aansprak bij de jongeren, en aldus een recruteringsveld voor
nieuwe ASVA-leden was .
Tevens werd de vraag gesteld waarom de NATO niet genoemd werd .

Het was opvallend dat, wanneer de diskussie rommelig werd,
het woord nam en dat daardoor de diskussie weer in
het gareel kwam . Hij bleek een zekere autoritaire invloed
uit te oefenen . Als hij sprak luisterde een ieder . Hij sprak
duidelijk, d .w .z . hij zei waar het op stond, draaide er niet
kwam aan het slot van de diskussie het
omheen . Van ,
voorstel een universiteit in Hanoi te "adopteren" . De groep
'buitenland zal dit nader bekijken .
Tevens werd gevraagd alle acties, betreffende het buitenland,
via deze groep te laten lopen, teneinde zo gericht mogelijk te
kunnen werken .

1)

VERVOLGBLAD Nr.

la.

Zo nodig andere rubricering aangeven,

Bij operatie-/inf. rapport nr.

ad . 2 .
Ook bij dit onderwerp werd de inhoud van de map ter discussie
gesteld .
Men wil de studie niet gekwalificeerd zien als "arbeid" .
Derhalve dient ook niet over "studieloon" gesproken te worden .
Ook hier werd weer een idee van
naar voren gebracht .
Men diende te streven naar beurzen voor iedereen . Op die manier
zou men één front kunnen krijgen tegenover het Rijk . Nu staat
nos de student, die de studie door zijn ouders gefinancierd
ziet, tussen het front van de studenten en het Rijk, ni . hij
moet studeren, anders betalen de ouders niet meer .
Indien het Rijk ieder een beurs geeft is er onder de studenten
geen "breuk-mogelijkheid" meer . De studenten kunnen dan eensgezind voorwaarden stellen . (Hoe men zich dit laatste gedacht
had, werd niet duidelijk .)

Lhet

ad .
.
Besproken werd het brede kader van de ASVA . Onmiddellijk kwam
hierop het discussie-stuk van de studievereniging IACHIAVELLI
ter sprake . Vooral punt 4 (pag . 3) werd in discu+gs e gebracht .
Uit de discussie die gevoerd werd, waarin vooral
namens de politicologen heftig tegen het ASVA-bestuur ageerde,
werd duidelijk dat op maandag 15 januari 1973 het bestuur bezwa .
ren had geuit tegen het concept van dit stuk . Gesteld werd
dat er fundamentele tegenstellingen en feitelijke onjuistheden
geponeerd werden . Door de politicologen zijn deze bezwaren
genegeerd . Laatstgenoemden wilden geen compromis van//bestuur
en de afwijkende meningen, maar juist de verschillende standpunten publiceren .
Ook
mengde zich in de discussie en stelde omtrent
de aangehaalde passages, waarin de CPN en ANJV genoemd worden,
het volgende . Hij ontkende dat :
"Mijn partij op de manier, in dit stuk beschreven, erbij betrokken is ."
De aanwezige politicologen weigerden in te gaan op 'de critiek
van het bestuur en van
Nogmaals stelden zij dat
volgens hen de ASVA door te nauwe banden met de CPN zoveel
minder leden telt dan vorig jaar . De - onbekende - woordvoerster van het bestuur was nogal ontstemd over het stuk . Zij
sprak zelfs hetvolgende : "Het is jammer dat wij (het bestuur)
niet de bevoegdheid hebben dit stuk in te trekken,."
Deze uitspraak ontlokte grote hilariteit onder der toehoorders .
Tenslotte werd besloten dit onderwerp verder te bespreken in
de Beleidsraad, welke was gepland voor 20 .00 uur diezelfde zondag
De bespreking van de boycot, die voor zondag op het program
stond is op zaterdag 20 januari gehouden . De overige punten,
waaronder sociaal beleid, worden op 26 of 27 januari besproken .
Onbekend is waar deze bespreking gehouden wordt .
Algemeneindruk :
Over concrete acties is niet gesproken . De indruk werd gewekt
dat alle punten reeds in de faculteitsgroepen besproken waren .r
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Betreft :

ASVA-seminar .
Op zondag 21 jan . werd het ASVA-seminar voortgezet in een zaal
van de disputorenraad van de Vrije Universiteit te Uilenstede .
Alhoewel de bijeenkomst te 11 .00 uur had moeten aanvangen, geschiedde dit pas te + 12 .00 uur, Aanwezig + 50 personen, terwijl
dit aantal gedurende de middag aangroeide tot + 60 .

I . Het eerste punt van behandeling was het beleid buitenland
van de ASVA . Algemeen was men de mening toegedaan dat dit niet
bevredigend fungeert . Dit was o .a . tot uiting gekomen tijdens de
actie "Beurzen open, dijken dicht" . De studenten hebben behoefte
aan uitgebreide voorlichting, waarbij Poorter van groot nut kan
zijn . Voorgesteld werd de faculteiten meer te betrekken in het
beleid en in de voorlichting . De hier aanwezige buitenland groepen moeten zich gaan bezighouden met onderwerpen als Derde .'gereld
Zuidelijk Afrika, het Midden Oosten, EEG en NATO, waarbij gestreefd moet worden naar een zo objectief mogelijke voorlichting .
Noot : Dit houdt in zo progressief mogelijk en gebaseerd op de
imperialisme-theorie .
Het bureau buitenland van de ASVA moet kontakten gaan leggen met
universiteiten in andere landen, waarbij onderwerpen als herstructurering aan de orde zullen komen .
Aangezien deze opstelling nog geheel nieuw is, werden nog geen
richtlijnen gegeven .
II . Het tweede onderwerp betrof de studiefinanciering .
had over dit onderwerp een stuk opgesteld hetwerd aangevochten .
en
welk door o .a .
:mat het studieloon dusdanig hoog moest zijn dat de studenten
konden leven zonder op het ouderlijk gezin te moeten terugvallen,
benadrukt
daar waren de aanwezigen het unaniem mee eens .
' had opgesteld te weinig cijfermateriaal bedat hetgeen
vatte waarbij o .a . meer tot uitdrukking moet komen wat men verstaat onder hoge en lage inkomens . Een arbeider vindt een inkomen
van f .20 .000,- al hoog, terwijl de afgestudeerde student met een
beginsalaris van f .30 .000,- wordt geconfronteerd . Daarom is het
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1 ) Zo nodig endere rubricering eengJ'err.
VERVOLGBLAD Nr.

1.a

Bij

oRpc ;djo-linf. rapport nr. 1 .

zaak het geschrift voorzichtig op te steller, daar er anders geen
kans bestaat dat de studenten de buitenwereld geheel achter zich
krijgen .
Besloten werd de bijdrage van
kritisch door te lichten
en daar waar noodzakelijk aan te vullen alvorens het in brochurevorm het daglicht te laten zien .
III . Het derde punt was "algemene beschouwingen in het beleid van
de ASVA . Dit punt bleek het hete hangijzer van het seminar te worden . De subfaculteiten der politicologen en van de sociologen hadden omtrent dit onderwerp een schrijven opgesteld dat bij het ASVAbestuur bepaald niet goed viel . Gesteld verd dat op het vorig seminar gezegd was dat er meer gedemocratiseerd zou worden . In de praktijk bleek hier niets van terecht te komen . Een van de gevolgen
hiervan was het geringe ledental van de ASVA . Dit was zeker niet
alleen te wijten aan de inschrijvingsboycot, maar wasmede te wijten aan het feit dat beslissingen door slechts een kleine kern
werden genomen .
, enigszins in het nauw gedrTven, antwoordde dat ze de bijdrage der politicologen bijzondér-negatief
vond en vroeg opheldering . Aangezien het geschrevene in z'n totaal
te omvangrijk was bracht
het tot vier punten terug .
Slechts het eerste ,unt werd behandeld t .w . de partij-politieke
binding .
verweet het bestuur zich teveel aan de CPN
te binden . Als voorbeeld stelde hij dat de studenten van de subfaculteit der politicologen van meerdere progressieve partijen lid
waren en niet alleen van de CPN . Daarom was het zaak bij acties
een zo breed mogelijk front te vormen van CPN tot D'66 en niet
zoals de studenten hadden meegemaakt bij de VVDM manifestatie,
waarbij op aandringen van CPN en ANJV politieke partijen als PPR en
PSP eruit werden gewerkt .
ontkende dit ten sterkste doch kon niet met .tegenargumenten komen . Ze eiste dat de politicologen het stuk zouden intrekken .
Dit werd geweigerd . Hierop werd van de zijde van het ASVA-bestuur
geelst dat naast het bestaande stuk een tweede zou worden opgesteld, waarbij de visie van het ASVA-bestuur tot uitdrukking komt .
Ook dit voorstel werd door de aanwezige politicologen verworpen .
Het ASVA-bestuur maakte na dit gebeuren een nogal aangeslagen indruk . Daar het inmiddels + 18 .15 uur was geworden werd het seminar
besloten met de mededeling dat de nog te behandelen punten behandeld zullen worden op a .s . vrijdagavond en zaterdag .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr . :
Arschr .

Betreft :
ASVA-seminar .

Op vrijdagavond 19 januari j .l . vond de eerste hSVA-bijeenkomst
plaats in het kader van het seminar op 19, 20 en 21 januari .
-laats van de bijeenkomst was de Oude i„ianhuispoort . Bij de aanvang te 19 .30 uur waren circa 50 personen aanwezig,

Doel van de bijeenkomst was een principiÓle discussie over deelname aan de Universiteitsraadsverkiezingen en een planning van
de discussie in ledenvergaderingen . Afgaande op degenen die aanwezig waren droeg de bijeenkomst meer het karakter van een uitgebreide ASVA-beleidsraadsvergadering in plaats van een massale bijeenkomst .
De vergadering werd geopend met de mededeling, dat het doorgaan
op zaterdag en zondag nog twijfelachtig was aangezien men nog niet
definitief de beschikking had over een ruimte .
i ;a dit bericht werd het wel of niet deelnemen aan de Universiteitsraadsverkiezingen ter discussie gesteld . Dit leverde in eerste
instantie een verward geheel op . Het merendeel van o .a . de ASVAbestuurders was voor boycot . Oorzaak hiertoe was het vetorecht binnen de Up . Mocht dit alsnog worden opgeheven dan was men genegen
aan de verkiezingen deel t2 nemen .á
van i„: nCHIAVLLLI was het met deze opstelling
niet eens . Hij benadrukte dat men zich niet alleen bij de ontwikkeling op korte termijn moest bezighouden, doch ook die op langere
termijn . Hij schetste dat, hoewel men momenteel de UUB bestreed,
deze in 1975 en 1976 zal moeten verdedigen . Dit in verband met
POSTUNNNUS en PicKINSEY . Op grond hiervan vond hij het noodzakelijk
strategie werd
reeds nu deel te gaan uitr:raken van de Up .
echter sterk aangevallen en hij wist het merendeel der aanwezigen
niet te overtuigen .
nam
het woord . Hij stelde dat het momenteel
:a
nog te vroeg was om reeds nu een definitief standpunt in te nemen .
Daarom stelde hij voor nog geen ja of nee te zeg gen, maar af te
wachten hoe de Commissie van Bestuur zich in het gesprek op 23 jan-

i) Zo nodig andere rubricering aangeven .'
VERVOLGBLAD Nr .

la

Bij operatie-/inf, rapport nr.

a .s . met minister van VEEN zich opstelt . De aanwezigen waren het
unaniem met dit voorstel eens .
Inmiddels was liet rond 21 .45 geworden en werd besloten de vergadering te sluiten, waarbij de aanwezigen verzocht werden naar de
tleesperstraat te gaan, teneinde in het ASVA-kantoor mee te helpen
met het vouwen van het discussiestuk "buitenlands beleid van de
ASVA",'

f'
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Betreft :

ASVA-seminar 19,20 en 21 januari .

t -3

Vrijdag - 19 - januari
Volgens programma werd er op vrijdagavond (19 .30 uur tot ruim
22 .00 uur in de O .M .Poort) gediskussieerd over de eventuele deelname van de ASVA aan de verkiezingen voor de Universiteitsraad .
Over deze kwestie werd geen beslissing genomen .
Het bepalen van een standpunt hierover werd "teruggespeeld" naar
de ASVA-fakulteitsgroepen . Een argument om nog geen definitief besluit t .a .v . deze kwestie te nemen, was gelegen in de wens van het
ASVA-bestuur, het gesprek met de "TAS-groep" open tW. „t ouden .
Hierbij speelt mee de huidige ASVA-politiek van het "brede front"
en het zoeken naar ''bondgenoten" .
Zaterdag - 20 - januari
Het bericht in de ochtendbladen op 20 januari, dat minister Van
VEEN toch maatregelen wil doorvoeren om tegen niet-betalers van de
f .1000, . - collegegeld sancties te treffen, leidde ertoe, dat het
programma van de zaterdag in zijn geheel werd verplaatst naar de
daaropvolgende week .
Op 20 januari werd alleen behandeld het punt 3 van de agenda voor
zondag 21 januari, te weten "boykot" en "beurzen" .
Boy kot
Besloten werd, dat de ASVA gaat uitzoeken in hoeverre ae plannen
van minister Van VEEN juridisch verantwoord en uitvoerbaar zijn .
Minister Van VEEN gaat op 23 januari praten met de Colleges van
Bestuur van de universiteiten en hogescholen . Dat gesprek zal om
14 .00 uur plaats vinden . Het ligt in de bedoeling dat de ASVA terzelfdertijd een persconferentie geeft, waar een toelichting gegeven zal worden op de ASVA-standpunten .
Voorts wil de ASVA op 23 januari in Den Haag een "prikaktie" organiseren :
- de ASVA zal de minister een Open Brief aanbieden ;
- er zal met muurkranten gewerkt worden, zodanig dat er een "ludiek gebeuren" plaats vindt .
Aan de prikaktie zullen alleen ASVA-leden deelnemen, wsch . 20 in
getal .
Op 25 januari organiseert de ASVA een beurzenavond ; hiervoor moet
reeds op 22 januari een stencil de deur uit . De avond is bedoeld
om ieder die daaraan behoefte heeft, van advies te dienen m .b .t .
het aanvragen van een studiebeurs . Als voorbereiding daarop zal
op woensdag 24 januari een propagandakaravaan van fakulteit naar
fakulteit trekken .

Specifiek gericht tegen de zaterdag 20 januari bekend geworden
plannen van minister Van VEEN, wil de ASVA bevorderen dat per
fakulteit zoveel mogelijk moties worden ingediend met de strekking,
dat de administraties van de fakulteiten niet mogen meewerken aan
de maatregelen die de minister wil doorvoeren via de Colleges van
Bestuur .
Onder de indruk van de door de minister aangekondigde maatregelen
besloot men ter vergadering, de op langere termijn voorziene "offen ,
sieve akties" eerder te laten plaats hebben - doch wsch . niet 6
vo
2 maart .
De door de bewindsman voorgestelde maatregelen hebben ertoe geleid,
dat de ASVA thans het motto "aktie nu aanzwengelen :" in haar vaandel
voert .

r

Medegedeeld werd dat het AAO (waarin de ASVA participeert) van mening is, dat de komende onderwijsbegroting in elk geval dient te
worden afgestemd . Goedkeuring zal stilzwijgende aanvj ding van de
"1000 gulden wet" betekenen .
Beurzen
Bij monde van
maakte de ASVA duidelijk, dat men
"er 300 gulden bij" wil (nl . bij het maximum van de huidige studiebeurzen) . Half februari is een aktiedag gepland om e .e .a . te onderstrepen .
E .e .a . ontketende een uitgebreide diskussie over de waarde van het
verschijnsel "aktiedag" in het algemeen . Uit deze diskussie bleek,
dat de aanwezigen niet zoveel waarde meerr aan "aktiedagen" hechten,
na de relatief slechte resultaten van de LSM op 11/11 en de ASVAaktiedag op 7/12 van 1972.
Algemeen werd de klacht vernomen, dat zo weinig mensen zich nauw
bij de ASVA betrokken voelen . Hieraan wil het ASVA-bestuur op korte
termijn iets gaan doen .
Z 221 ag + 21 - januari
Beleid Buitenland . Op het gebied van het buitenlands beleid wil de
ASVA een aktiever beleid in de'fakulteitsgroepen gaan voeren .
Hiertoe wordt in de eerste plaats gedacht aan meer scholing . Een
dergelijke scholing kan een belangrijk recruteringsveld voor de
ASVA zijn . De diskussie over het buitenlands beleid zal worden geentameerd in een "Rode Draad", aldus
Vietnam-akties worden verder ontwikkeld ; op de UvA zal aandrang
uitgeoefend worden om de universiteiten in Noord-Vietnam te steunen .
Op 23 februari wordt een Suriname-avond belegd .
De ASVA wil, in het algemeen gesproken, voor de hand liggende zaken
aanpakken als wapen tegen "het kapitalisme" . Zo is men van plan op
langere termijn "iets aan de NATO te doen" .
In mei a .s . bestaat Israel 25 jaar . De ASVA gaat informatie geven
over de rol van de NATO, de VS en Frankrijk bij de oprichting en

instandhouding van de staat Israel .
De ASVA is bang voor ledenverlies door het aansnijden van impopulaire "issues" . Vandaar dat er stemmen opgingen om i .p .v . het probleem Israél een andere kwestie in de belangstelling te brengen :
"laten,we iets nemen dat "safer" is, bijv . Zuidelijk Afrika of de
.
NATO"
Het ASVA-bestuur moest nogal wat kritiek verduren vanwege het feit
dat het had getolereerd dat PSP- en PPR-jongeren waren geweerd uit
het Comité Jongeren voor Vietnam en het comité "Handen af van de
VVDM" . ASVA-bestuurder
moest toegeven, dat "we er wel
een punt van hadden moeten maken" .
Studiefinanciering
---------------------------------Het uiteindelijk doel van de ASVA is de Integrale Studiekosten
Vergoeding ; de beurzen moeten los komen ; te staan van de financi-ele
positie van de ouders . Het punt studiefinanciering "1i t" moeilijk
iryfie diskussie met de werkende jongeren, die van eenai heel ander
standpunt uitgaan . In het kader van de "bondgenoten-politiek" moet
aan de samenwerking met de werkende jongeren grote aandacht worden
besteed.
Algemene_ Politieke
Diskussie - aan de hand van een stuk van het
------------ASVA-bestuur, getiteld : "Het vakbondskarakter van de ASVA :'
In de diskussies over dit stuk werd duidelijk, dat de aanwezigen
van mening waren, dat de ASVA verder gedemokratiseerd moet worden .
Nog meer dan tot nu toe zal men "terug naar de basis" moeten gaan .
De leden zullen nog meer dan voorheen bij de problematiek betrokken
moeten worden .
Om het bovenstaande te bereiken werden de volgende maatregelen voorgesteld :
- er komen thema- en jaargroepen ;
- in de Beleidsraad moeten meer werkelijke diskussies plaats vinden ;
meningsverschillen moeten niet versluierd worden ;
- de scholing zal een belangrijke plaats moeten gaan innemen . Deze
zal wsch . worden gegeven d .m .v . fora en teach ..ins : ook de tegenstander wordt aan het woord gelaten, waardoor het ASVA-standpunt
meer reliéf krijgt .
Kritiek was er op de LSM van 11/11 en de Aktiedag van 7/12 . Er zijn
volgens de oppositie (politikologen voorn .) grote fouten gemaakt .
De sociologen schreven een kritisch stuk waaraan voorlopig voorbij
wordt gegaan .
Van bestuurszijde werd het massa-karakter van de ASVA nog eens
onderstreept .
Op elk van de drie dagen waren 60

A

70 studenten aanwezig .
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VRIJD~':G : Half acht Poort agentia : PzincipiÓle dis?cusg :ie over
deelname aan UR-verkiezingen .

Planninr, van de diskussie in
ledenvergaderingen .

ZATERDAG :

c

11 uur Uilensttig:?e, Kombina .tiegebouw, disputorenzaaltje .
duur : waarschijnlijk tot etenstij,, wellicht ook vroge
avonduurtjes (bijv . tot 9 uur) .
:„n derwi js --stukkend .evaluatie end , rwijskom :nisste
2 .overleg sociale fakulteit
3 .bestui..ársstuk over de problemei
vande sektie onderwijs cn h~
onderwijsbeleid i .h .a, .
4,planning studentenstopakties
waarbij, mach „t ié_ingswet .
5 .stuk Herstrukturering var GSb
6 .verslag sektie onderwijs LOG
7 . verslagen en stukken van gros
agenda : 1 . onderwijsbeleid i . h . a .
waaronder het ra :: tinwerk er. d e problemen van d e
cnderwijskommissie, relatie met overle ; secisle f
2 . bespreking stukken groepen
3 . vakgroepen, stuk GSb
4 . studentenstop, plaatE!ingskomrnissie& -,„
5 . verslag en planner. van sektie onderwijs LOG

ZONDAG : 11 uur Uilenstede
a g enda : 1 . buitenlandbeleid
2 . beleid sociaal
)
` 3 . bcykot
stakingsdag, onderwijsbegroting
beurzenaktie )
4 . algemene politieke diskussie aan de hand van stuk
van bestuur (vrijdag klaar) en konklusies vorige
seminar, waarschijnlijk ook stuk van„ politikologen
en sociologen over het beleid i .h .a . .

5 . eerstejanrsopvang
6 . studiefinanciering
7 . evaluatie LSM, funktioneren LOG
Poorter komt niet aan de orde, we zagen geen kans daar iets over
te produceren . Op Jen van c1.e e( .rstvclgonde beleidsvergaderingen zal
het Poorterbeleid uitgebreid aan de orde, ingevolge een besluit
van de beleidsraad, dat elke drie maanden het Poorterbeleid besproken zal worden .

ZONDAGAVOND : DE EIDSR .AJD c.p Uielstede .
agenda : 1 . vc „c%rstellen seminar, bespreking punten die zijn. blijven
liggen in de plenaire (?iskussie
kenklus ess seminar

2 . notulen
3 . de finnnc°jlo problemen v^n de 1.SV ;, :

de Kampanje (uitgowerk

veerstel zondag op schrift)

1cc enwerfkommissiC
deze is r e ds twee k•' .3r niet m? ~r bij elkaar geweest,
vanwege minimale opkomst ) . Misschien is het beter : :deze
Bommissie in de zgn zware kcmmissie te laten opgaan .

Ver0reislautal LOG . Decr h2t ASV,',-b .-,.stiiiir is in het LOG
oude, verlenlileutel te handhaven, dus verdeling
vrn~glmarkte kosten per led2nnlntal . Alleen dn VSSD-minkt
Wor bezwaar tegen, zij zouden dan n .l . 32% van de Wsten cp zich
rcetcn nemen . WarAhijnlijk zal er een maximum wcr'3 .en vastgestel
Ie overblijv=de percenten mcaten den weer herverderld worden .
!och is ver inling van kosten par laionanntal da jnipe onlosseng
veer hot financirringsprobloem van = LLG ; het inkomen van de
v=schillinde grondraden is n .l . zo verschillend nimanCostela,
Cat er geon nniere kriterin hanteerbaar zijn . non totale vergelijk
von boecrtingen jn belnsen is ook niet mogelijk, omdat vele
Ironiralen gen inzage govjn in hun boeken .
Verder is *als' logische- konklusie van de evaluatie van de LSM
bepaald in het LCG dat ieder evenement, door heit LOG georganiseerd
van te voren goed moet worden docrlesprok :n, zowel politiek als
financieel . Is er globaal overeenstemming in het LOG bereikt,
Crn gaat het gehele voorstel naar de Weidsradon . Op grond van
de konklusies van de diskussies aldaar, neemt het LOG een eindbeslissing (eventueel gaat het nog een keer naar de beleidsraden) .
Ils nu in het LOG ee definitieve beslissing genomen is, kan
geen enkele grondraad zich meer terugtrekken . Slechts van te
voren kan een grondraad bepalen, dat hij -niet meedoet . De verdelin::
van de kosten gaar altijd volgens de oude verdeelsleuwjl .
Loze afspraak willen wij op .schrift zetten, dus een kbttrakt
maken . Daarom doen wij het voorstel aan de beleidsraad met deze
regeling akkoord te gaan .
5 . redaktiernad Folia
gent de relaktieraRd verlaten! 7 r moet
cen opvolger komen . Het bestuur stelt voor iemand van het bestuur
te benoemen . Zondag zal de naam bekend zijn .
6 . Viotnam, er zijn he21 wat dingen aan de gang ; er is de schoblaktie
en er is een brief met een verzoek cm samenwerking van
het Landelijk komitee Vietnam . Het was noodzakelijk hier
zeer snel cp te reageren . De brief en de rerktie kunnen
besproken . word en .
7 . legtuursorvolgin
Het bestuur steltvoer
voer buitenland
voor sociaal/h uisv2sting
bet bestuur is in bespreking met
als opvolger
van
'

1

Voer seciaal/algema ;n is nog stoids niemand gevonden .
De meeste mensen, die door de groepen zijn voorgesteld
vij benaderd . Meestal konden zij niet . Mensen, die wij
niet benaderd hebben en lus misschien kunnen, zijn :
medicijnen

medicijnen
historicus
andragodsocioloog
ondragccg
psycholocg .

hebben
(nog)

P 00RTER

P 00°ZTER

POORTER

Overzicht in :coracton en uitgeven
Per 1 . januori 1973
INK0iISTTN
Advortonties 71-72
Advertenties 72-73
LSVA-rbon-e ;,ient
Losse nbonnees
Loste verkoop

Bockjaor '72-'73

UI TGAVEi-

1 .784,75
7 .191,30
11 .550,00
162,50
.853,20
1

Do rins11do

626,69
23 .168,44

TOTAAL

S SP
Lo .y-out

12 .467,68
1 .708,75

Binder
PTT-verzending
Ac uisitie
Terugbct . lening

Diversen
TOTAAL

S, ldo

3 .027, 90

1 .76A,,48
909,90
1 .000,00
372,60

2Q .251,31
2 .917,13
23 .168,44

BEGROTING von 1 jcnpuri tot 1 'rugustus
I'„„IKOaST_?PPT
ShLDO
f j,nauri

.
Ad-vert

1 t/rn 7
Advcrt . 8 t/m 15
ASVA-rbonnement
Totorl

TEKORT

uITGAVLrr

:

1 .917,13

SSP

9 .600,00

3 .200,00
8 .000,00
4 .650,00

Loy-out
Binder
PTT-verzending
Ac uisitie
Div~:rsen
TOTAAL

2 .000,00

.
:
:17 .767,13
582,87

3 .150,00
2 .560,00
750,00

`.

400,00
18 .350 ;00

TOELICHTIIIG
–d.vort . 1 t/n 7

is reeele vordering . Advert . 6 t/ra 15 is raming .
Diversen zijn foto's, tekeningen, ;3ostzegels, kc„n toorspullen e .d . .
1(01 : °1^^.~1'TAR
Do onderstaande bezv .inigin}7en zijn reeds doorgevoerd. :
- Ipv 20 zijn zl -:~chts 15 nu.ra : .)ers gepinnd .
-- Ipv wisselend f en 12 pagir .aaz wordenn slechts 8-peginen .unriers gemo•l~a4t .
- De steunkleur is
nr . 7 eervollen
- De loy-out worddt free-1 :?nce ,;edoan
-- Er werd een 1) .Théuwe goedkope b ina.e r gevonden
- Do zakelijk leider wordt nog steeds niet beteald
MAAR :
- De PTT-tarieven stegen in ond.erhnlf joor met 220;!
- . De SSP-tarieven stegen dit jaar met 25%
- De 1.SVA-biJcir 11 e rteeg rel,'Itiof met 9%, naar dr :, lde n')noluu.t, terwijl de basiskosten voor Poorter het hoogst zijn (hoe minder ex . hoe duurder ieder ex .)
PROBLE1 Irld
De tc~roting, loot een -tekort zien val) bijpo 600 tv .ldel• . Of drt minder wordt of
neer hangt voor een belanmrijk deel vtn de ad .vertentieopbrenrct af .
Verder gaan op korte termijn ligv .iditeitsproblemen eén rol spelen .
Bestuur STICH „T I .M POORTER

0
POORT R

P()0 TER

POn121°~R_
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het valgen{3e ?aur :~ : :ier en h t ^l,ti3L1i 3~ beleid . T-r b-,sprsk ine or inforrlotio
,rl
zullen de :rad . r^ ~~ . :der ' :oi rc
~ sr á. ^htaszir- zijn
n
t -elf
no: i ,vinden :- 11olgcnde,
22 februari,
15 „n 'ar-t, 12 . e1- ril, 3 „. mei, . 17 rpci, 7 juni .'-, 28 .
.'juni
1?ofr ,_;een leder in „d o redrktieroad hebben : Pe^,,eon, i'TeerlaMici, T Bologen
en „F ilosofen .
,;
„._
REDAI TI :"
;gat weer naar de r:rultinationr„l o end „a rner JinF-en en vcrllirt
reclr „k t „i e en stichtingsbcstvvr .

„

ADV^RTE1 . PIES

nze vori;^„, c oproep eens

.in

o
kring„

:.

rond „ te kijkcm of
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NOTULEN ASVA-BELEIDSRAAD 5 J1LNUARI t 73 IN DE POORT
1 Het bestuur vraagt om eon nieuwe voorzitter van de beleidsraad . Do
fakulteitsgroepen moeten naar zo iemand op zoek gaan .
2 de financiÓle ; steunknrrpaI Je : voor de "zware koormissie" hebben zich
nog alleen-sociologen aangemeld . Waar blijven de andere groepen? De
eerste vergadering is woensdag 10 j an. om 10 uur .
Er wordt ook begonnen met het opzetten van een steunkcmitï onder de
staf, dat kolloga's moet gaan benaderïn voor financiele steun . De
aktiegroepen raceten stafleden opgeven, die hiervoor te benaderen zi j
3 de ledenwerving : het is de bedoeling dat er in februari of maart wee
een ledenwerfkampanje komt . wellicht kan het lidmaatschapsgeld dan o
laag naar 15 gulden . In de ledenwerfkie . moet besproken worden of he
wenselijk is om te komen tot een fusie tussenn de "zware kie ." en de
denwerfkie . De ledonwerfkie . kot dinsdag 9 j an . o m half elf bijeen .
4 enkette onder oud-leden : er zijn twee plannen : een voor een enkette
onder alle oud-leden jbezwaren : hot kost veel en het is maar de vraa&
of je et: veel antwoorden op krijgt) en een voor een willekeurig verspreide enkette via knlleges en werkgroepen . Een probleem is hoe de
boel betaald moet worden : het kan alleen wanneer de universiteit of
de studieverenigingen dokken . Van verschillende kanten wordt getwijfeld aan het nut van de enkette : als het om propaganda v r'het reduktiepakket, het kamerburv e . d . gaat, kar. het ook per a ncil, als
het om het naaar buiten brengen van het opexi karakter van de .1SVA gaat
kun je beter met de studenten aan'diskussiÓren . Het bestuur wijst
erop, dat er fakultoiteil zijn (psychologie, -medicijnen), waar ' j e de
mensen haast nooit ziet, en dat dit een manier is em ze toch te bereiken . De sociologen twijfelen aan de wetenschappelijke waarde van
zo'n onkette . De politikologen stellen voor dat er eerst inhoudelijke
veranderingen in de enkette worden aa-gebracht en dat het plan daarna pas in de beleidsraad wordt gebracht . Het bestuursvoorstel wordt
echter met 4 tegon'3 aangenomen . Er wordt nog meegedeeld dat de enkette alleen doorgaat, wanneer er financiÓle ondersteuning voor komt .
5 evaluatie landelijke studentenmariifest,~tie : een paar groepen willen
de diskussie hierover uitstellen, zodat er eerst over gesproken kan
worden in de fakulteiten . Het bestuur rijst erop dat er een LOG--seminar over de manifestatie komt en dat'het daarom nuttig zou zijn er
vast over te praten . De sociologen hebben nogal wat kritiek op de
evaluatie --an het bestuur : ' zij vragen zich af . of er niet veel el)-ende
vermeden had kunnen worden, wanneer het bestuur in het WC taktiesor
was opgetreden tegenever de USF en de VSSD. Het bestuur houdt vol dat
de politieke situatie nog niet rijp was voor een manifestatie . Dit
was op het LOG-seminar in Utrecht al gebleken in de diskussies met de
VSSD . Er waren van het begin af verschillende opvattingen over het'karakter van de manifestatie, die nëoit'voldoende zijn doorgediskussieerd . *De sociologen merken n .ëg op, dat - je uit het bes~uursstuk kunt
lezen, dat het bestuur vindt, dat riet - in dë onderhandelingen te veel
gebonden was aar_ de beleidsraad . Dit is toch niet waar? Het bestuur
stuk zullen . w D xc?
ange- . .
deelt mee dat er nog veranderingen in
het Ii .SV1-15é'stuur op het LOG-seminar
bracht -en dat het . .al-s - stuk'
zal worden ingebracht .
6 Civitas : er kont' een Civitas-r.-murkran_t met artikelen over de studentenvoorzieningen, de Civitas en de L 11, die zal worden opgehangen in
studentenflats e . d . ur is oon gesprek geweest tussen de Civitas ' en
(CvB) gras tegen het Civitas-plan, maai
het Collega van Bestuur . '
:
in
de
dvieskolleges . Deze zouden raceten
wel voor studenteninspraï
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de bonden van studen ten en personeel . Dr is een jurist bÓ~sig mot een onderzoek naar de
rechtspositie -van het personeel . De - Olvitas en de .1SVl * gaan de Universiteitsraad, die de kwestie op 16 januari bespreekt, onder druk
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zetten . Er kent overleg net VA~70 en 1B en we moetr
naar fnn
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st;ee,ls een kort
ding a, :S:'i tt. :ip .Z°i'„! va te ,c.3i
unie rsi'teit, om uit to zoeken cf
?
Veen
zond r e
rst oe
n Ur-besl .uit door r d o
te l tdn Zrer :l :i e F `é.ná lig l (?cva= ricrvdn i3 echter dat Van Veen
neer de uitslum'á zijn h .ondon vrij
-,z
OM . . "á110 univers i t o to :2 aan ' te Prlkkeu .
`~*LCC= gaflt 'wrn ~r con Opr^e
doel om vOCr' 31 lU :'IC"i eon bei-,is asai te vragen . E.' knrit een L?`G-`
krant riet richtli jn ;n en Informatie over de bezuinigingen op de be
zen ; De zSV .r"s g 'at s.arlen nin.t do Ilokanen een b eurzehavond houden op
januari . H,^:,t- 7 s de bedoe l :tl. ; dat er in febru=i of
een b e arz
aktie komt ., Opnerkingon ', .i rover uit de beleidsraad :' voor deze ave:
moet grootscheepse pro_)a L ;,~!IId? wor o n gemakt de avond moet grc Ots
worden opgezet l.a'.:. vorige jaar (bv . door
of 'zo . i.énand uit t(
nodigen ) ; de loe--r .,orlc^vond moei ; duidelijk - worden verbonden aan de b
kot ; de eis "3D gulden nu" :- oet : .et ' .leer kracht ria_l :C voren worden
gebracht ; deze eis moet duidelijker - in het kader val :n de strijd tt gt

de afwenteling van de ir_fl t .to op de bevolking geplaatst worden ; e

moet steun lorden gezocht bij de v be eging voor de " ?O gulden" .
Tenslotte -doet hat gerucht de ronde, dat het CJ ;B _n De4 t wier kind e bij.sl.agbez:rijsjos gaat uitgeven . Hoera .

'8 de UR--verkI zingen
verkiezingen,

:

ontstaan van de 7IJB,

er kont een
de

stuk in Poorter over dï sTUB e n. d e t
leest het voor :" 'an de orde komen : het
opvattingen van d :e studenten o er de HJB er

de huidige veerhoudingen, ._.e teree_14n? gens odenn beh
els : de not,
Veringa, de koiisei^vs ent ies voor hoogl .eraren en st,adenton ; de de_ okrE
tiseringse seii : het de : a~.t1sme dat de „n ota vo 'oorzaa~cte, de' positi
-van de stude :It nopposi ,io in die tijd, de VUB>
. het stafplan, de bon,
kot van de eerste U -v orkiezing,n, eisen die aan zitting nemen in e
Vering.----raad moeten vrorCcn gesteld vanuit de politieke vakbondsli jr
de gewijzigde verho,zdingen aan onze universiteit, de koalitie net
staf, de positie van de UR op dit' moment, het verband tussen VerinE
en bicKinsey en de tce~.:endo UPS verkiezingen, Hierover wordt uit de be
leidsraad : rgcrierkt . dat er neer over de deraokr ^tiseringss trijs in
fakulteiterà in noot, dat er niet zo'n histories stuk bij roet dat
wel zo'n histories stuk bij moet en d--$, behalve arguzenten voor co'-:
argumenten tegen zitting inc.en in de UR in het stuk genoemd moeten
:
worden y zot3ls de tijd die het kost en het gevaar -van vervreemding ':
de studenten

Het bestuur stelt'vocr', dat er in februari ledenvergaderingen kamer
in de flkulteiten, afgesloten met een alge ..ene ledenvorgadering .
Naast de beslissing over deelname aan de verkiezingen moet er oven"
eel ook ges_Dr-oken ::order_ over kancU.laatsstelling . Een ander punt ;s
hoe een eventuele fraktie or.ganisatories binnen de II.SVA past . Uitgezocht moet worden hoe hot kiesstelsel in elkaar zit, hoe de ander
grondraden denker_ over de UR- „v erkiezi n z;en en of bcyko - tters kiesree :
tTR--ve :rkisziiigen moet verder eerst maa
hebben . De diskussie over
de faulteitsgrociDon,
9 eerste jaarsc „- vang : de eerste j aarsoy.varg moet al weer van de grond k
tien . .115 lichtend veere ecld han Cro ir_gon gebruikt worden, wasar de
_en l"T^ 1r zo nok al in i
t
nuari met de vcerbe - ooicling beginnen . De eerstojaasskcr issie
woensdag - 1C ja luari om 10 -uur bijeer. o . .1 v .
. .. .:nd 7- cel bbs-Z' :kan ï orden ni hSt 5
1 0 het
c
het oma de volgende onderworpen :
., j n gaa
de demi- .-ra': :.seringsstri jd U , vaargroepen, fakultelten)
de diskussievri jhcid binnen de l'~SV11 (n . a .v. de kwestie-Racz )
de eerstej'nrsop-V?.n.1'Ig
- buitenland
.: sociaal

de boyket er. de beurzer!al_tie
Poorter
- het LOG

o
t
?o Cr/ ]7.ot ;) e rr st é : l°di:T^T ^ r;~ i-, het nara i
dat de f n;~ultc,itsC.ároepen een overzicht maken van do onder, .vijss•tuatie _
)ittni stug' i,richting,, De politikelogen dringen er cp aan dat hun stuk cve :
de poli ;;ieke °ic ]sussie binnen de ~~SV ir_ behandeling wordt benomen . Ha
bestuur belooft, dat dit zal gebeuron n .a .v . het bestuursstuk, over de
km.. est1e, dat hier o ,-Dl: over gaat . Het :.vor leg Sociale Eakulteit wil
„P
.r,
g
nog dat
epre.a t ^.,wo? ït: . over de verhouding overleg soc .fak . en onderwijskommissie . Ook dit wordt toegezegd . Het probleem is dat' dit alles
eigenlijk te veel is voor twee dagen . Er most bekeken worden hoe meer
tijd verkregen ;~~or t (vergaderen in sektics, vrijdagavond' al beginnen) .
Er moet ook nog gezocht worden naas een plaats, m acx het seminar gehouden kan worden .
-Besluit vlij s .
1 de "zware kommiss ie " kort we, 10 j :m. on 10 uur bij eer.
2 de ledenwwwerfkie . kort di . 9 i m . om half elf bijeen . .
3 de eerstejaarskie . kont wo . 10 j an. om 12 uur bijeen .
4 er wordt een enkette onder oud-~SV~ leden gehouden . De ve,:dere uitwerking van de enkette wordt gedelegeerd aan de ledenwerfkie .
5 het bestuur brengt het stuk over do stndentenmanifestatie als bestuursstuk in o a het LOG--seminar
6 we gaan op 16 jan . naar de universiteitsraad cm druk uit te oefenen
t .'a .v . de beslissing over de Civitaas
7 er komt op 25 jan . een avond over de beurzen
8 er komt een s tu.~ in Poorter over do U3-verkiezingen
de politikologen
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Betreft :
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ASVA-meeting .
Op dinsdag 19 december j .l . belegde de ASVA een protestbijeenkomst in de Oudemanhuispoort . Aanleiding tot deze bijeenkomst
was de eis van minister Van VEEN dat briefjes voor kinderbijslag
en voor ziekenfondsen centraal uitgegeven moeten worden waardoor
dan direct onderkend kan worden wie wel en wie geen collegegeld
heeft betaald . Het tweede argument was het feit dat de Universiteitsraad te 18 .oo uur in het Maagdenhuis . .in vergadering bijeen
zou komen .
Gezien het spontane karakter van de ASVA-meeting waren slechts
een honderdtal studenten in de Poort aanwezig ..

De uitwerking van het "platASVA-seminar,
te houden op
gooien" zou geschieden op het komende
11, 12 en 13 januari a .s .
wer gesloten naar het Maagdenhuis te gaan . Ruim 70 studenten gaven hieraan gehoor . Bij het
Maagdenhuis aangekomen kregen de demonstranten toestemming naar
de ASVA-voorzitster toestond
binnen te gaan, terwijl
in het kort haar visie weer te geven, aldus geschiedde .

De gehele uiteenzetting duurde slechts 10 minuten
waarna de studenten het pand weer verlieten en de U .R . hun zitting vervolgden .
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ASVA-beleidsraadsvergadering .
Op vrijdagavond 15 dec .j .l . werd er een ASVA-beleidsraadsvergadering gehouden in de Oude ?ianhuispoort . De vergadering ving aan
om 19 .30 uur en werd bi .ieewoond dnnr ongeveer 20 studenten .

De belangrijkste punten die aan de orde werden gestel-d2 waren :
a . de planning van een seminar .
'f „ „ „
Het bleek dat de ASVA een seminar wil houden op 12, 13 en 14 jan .
a .s . Punten die daar aan de orde worden gesteld zijn : het beleid
sociaal, beleid buitenland, voortzetting van de discussie van 21
en 22 oktober (vorig sgmi'nar), het gehele radenwerk (van vakbond
tot U .R .) en actieplannen voor het komende semester, waarbij vooral
studiefinanciering, herstructurering en voortzetting van de boycot
de aandacht krijgen . De plaats waar het seminar gehouden gaat worden is nog niet bekend maar hoogstwaarschijnlijk zal dit buiten
Amsterdam zijn . Het is de bedoeling het groots aan te pakken waarbil'
het LOG en ook niet-ASVA studenten aanwezig moeten zijn . Er zal
naar gestreefd worden veel discussies te houden .
b . Betreffende de 1000 gulden boycot waren de aanwezigen nogal
somber gestemd . Na de afgekondigde maatregelen van minister Van
VEEN was het praktisch onmogelijk de boycot voort te . zetten . De
ASVA stond in ieder geval machteloos om de studenten langer te
steunen .
c . Ook met de bestuursopvolging voor het beleidsraadsbestuur gaat
het niet naar wens . Per 1 jan . a .s . treedt
~ .
Een nieuwe voorzitter is er echter nog niet .
d .Wat betreft de kwestie Vietnam deelde
mee dat de vrede
in Vietnam verder is dan ooit . Het is daarom noodzakelijk dat het
Comité Jongeren voor Vietnam een sterkere impuls zal krijgen . De
(lid . , CPN) zal hiervoor
secretaris buitenland
.
de nodige richtlijnen uitwerken wa aroij het o .a . moet komen tot
het houden van een nieuwe actiedag . Verdere bespreking hiervan zal
plaatsvinden op het seminar .
Na bespreking van dit punt was het inmiddels 22 .00 u . geworden
en kwam het verzoek van de schoonmakers de zaal te verlaten.
voorzitster ASVA : besloot hierop de vergadering
met de volgende mededeling . Indien Van VEEN zijn chantagepolitiek
voortzet, zullen er volgend jaar grote klappen vallen, . Als voorbeeld stelde ze het plat gooien van de universiteit . Dit zal ook
op het komende seminar worden uitgewerkt . Op een vraag van een
t
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Zo nodig andere rubricering aangeven ._

Bij operatie-/inf . rapport nr.

der aanwezigen hoe dat dan wel zal moeten, antwoordde
dat getracht moet worden de docenten voor dit idee te winnen .
Het grote probleem was het personeel, daar verwacht moet worden
dat die categorie nket mee zal doen . Het enige wat dan overblijft,
is alles te bezetten, inclusief het Maagdenhuis . Dit heeft dan
tot gevolg dat het personeel z'n werkzaamheden niet meer kan verrichten en op deze wijze gedwongen wordt aan de actie mee te doen .
Hierna sloot
de vergadering .
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ARjtati eda,'; te Amsterdam .

Op 7 december j .l .'werd door riSVy en ï U te Amsterdam een
a;itatiodag e_ouden . Dit hield in dat er 's morgens binnen
de faculteiten discussies werfen gehouden en 's middags een demonstratie die om 14 .CO uur begon en van de Oudemanhuispoort naar
de Aula ging . Althans dat was de opzet,maar bij de Aula aangekomen bleek dat er op dat moment een promotie-bijeenkomst werd
gehouden . Hierop werd besloten naar de Mozes en Agronlcerk~ te
gaan teneinde daar de meeting te houden . Bij meerderen waS het
enthouziasme dermate geslonken dat van de 1000 demonstranten er
slechts ca . 600 deze meeting bijwoonden .

200 A 03

Op 7 december organiseert de ASVA een aktiedag . „' s Morgens zullen er op de fakulteiten diskussievergaderingen gehouïer: xkerden, 's middags is er een demonstratie
door de binnenstad reet een slotmeeting in de Auinr: Ook in de andere universiteitssteden
worden er op of omstreeks 7 december meetings en demonstraties gehouden .
Deze aktiviteiten van dé studentenvakbonden zijn een vervolg op de Landelijke Studentenmanifestatie, die op 11 november in de Amsterdamse Koopmansbeurs gehouden is .
Op deze manifestatie werd de politieke eenheid van de studentenv"ukbond :n, zoals dik
sinds de oprichting van het LOG in juni U71 gegroeid was, voor het eerst op een demonstratieve manier naar buiten gebracht . In een aantal resoluties werden de eisen neergelegd, die samen als het ware het aktieprogramma ;par_ het LOG voor het koi enie
jaar vormen . De ƒ1000 stond op de studen'tenma .nifestatie centraal . De boykot was Jc
meest massale aktie die het LOG tot nog toe gevoerd heeft . En de komende maanden zal
voeren . Op de studentenmanifestatie werd dat herhaaldelijk naar voren gebracht.
De eis 'intrekking van ;Ie wet' waas door het LOG onmiddellijk na de val van het kabinet
Biesheuvel gesteld om de politieke partijen duidelijk te maken dat de sporen van de
chantagepolitiek van De Brauw direkt na de verkiezingen van 29 november uitgewist
moesten worden .
De eisen van de student ;:nmanestatie waren de eisen van de studentenbeweging aan de
nieuwe regering . De manifestatie werd echter niet beschouwd als - een afsluiting van de
akties . Besloten werd de boykotakties ook na de verkiezingen voort te zetten, omridat we
uit ervaring weten dat alleen akties maatregelen werkelijk ongedaan kunnen makent .-De kollegeldverhoging was net zomaar een, maatregel, die wat geld in het laatje moest
brengen . Uit de hardheid waarmee hij is doorgevoerd tegen de weerstand van de studenten en zelfs van hele universiteiten in, blijkt dat er heel wat op liet spel staat . De f1000
is een testcase . Door middel van de ƒ1000 wordt bekeken hoe het best bepaalde maatregelen
die niet zo geliefd zijn bij de universitaire bevolking en vooral bij de studenten doorgevoerd kunnen worden . Het moet voor ons een anspcring zijn de f 1000-aktie met kracht
voort te zetten en van de aktiedag op 7 december een grootse aktie te maken .
Er staan nogal wat ongeliefde maatregelen op stapel . Als we de ƒ1000-strijd winnen,
heeft dat grote betekenis voor de studentenbeweging en de onderwijspolitiek van de komende regeringen . Dan kan men erop rekenen, dat ook de herstruktureringsmaatregelen
er moeilijk door zullen komen .
Het is niet toevallig dat de ƒ1000 aan de andere herstruktureringsmaatregelen is voorafgegaan. Er bestaat wel degelijk een samenhang tussen alle regeringsmaatregelen t . a . v,
-'let wetenschappelijk onderwijs . Zo loopt de ƒ1000 vooruit op verschillende voorstellen
,--,Noor een nieuwe wijze van studiefinanciering (o . . a. van de kommissie Andriessen), die
op neerkomen dat . het bestaande beurzenstelsel wordt afgeschaft en vervangen wordt
door een stelsel van rentedragende studieleningen . Het is duidelijk dat juist de kinderen
uit arbeiders- en middenmilieu's hier weer het slachtoffer van dreigen te worden .
I . t . t. de kinderen van welgestelde ouders zijn zij n .1 . niet in staat hun studie door
bemiddelde familieleden te laten betalen, Terwijl ze nu nog met een gedeeltelijke beurs
(70% van de studietoelage) kunnen studeren, zullen zij in de toekomst aangewezen zijn
op rentedragende leningen . Eenmaal afgestudeerd komen ze dan niet een enorme studieschuld te zitten, die een re"ele loonsverlaging betekent, of -wanneer het bedrijf de
afbetaling op zich neemt- een rem zal vormen op het, stellen van eisen t . a, v. de zeggenschap in het, bedrijf e . d . . Een aantal studenten uit arbeiders- en middenmilieu's
zal door dit vooruitzicht zo afgeschrikt worden, dat ze niet eens meer een universÍacre
studie zullen beginnen . Een ander deel zal trachten zijn studie te financieren door
naast de studie te gaan werken -met alle sociale gevolgen vandien .
~` Dezelfde selektie , kostenbesparing en disciplinering, die het gevolg zijn van de ƒ1000
en de voorstellen voor studieleningen, tracht de regering ook te bereiken door het ine4- ellen van studentenstops, en via de doorvoering van plannen van Posthumus en Mc .
Het principe van de externe demokratiserii.g - het openstellen van het .
wetenschappelijk onderwijs voor alle lagen van de bevolking- dat in de vijftiger en zestiger jaren hooztij vierde (omdat toen eer, enorme behoefte aan wetenschappers bestond)

wordt nu uit financiÓel-ekonomiese motieven volkomen losgelaten . Na de doorvoering
van Posthumus zal slechts een zeer klein aantal studenten op de universiteit een hoogwaardige opleiding kunnen volgen . Het merendeel zal met een korte, beroepsgerichte
opleiding genoegen moeten nemen .
De studentenstop is een maatregel die nu in bepaalde uitzonderingsgevallen aantoont wat
na de invoering van McKinsey regel zal worden : de 'input' van de aantallen studenten zal
aangepast worden aan de behoefte van de arbeidsmarkt . Bovendien zal in de toekomst via
de pl anni ngsmechanismen van McKinsey en de selektiedrempels in de Posthumusopleiding ook precies de 'output' van het wetenschappelijk onderwijs geprogrammeerd worden .
f 1000,- . nieuwe studiefinancieringsstelsels, studentenstops, Posthumus en McKinsey : ze
komen neer op aantasting van de externe demokratisering, afwenteling van de kosten van
het wetenschappelijk onderwijs op de studenten en hun ouders, financiÓle en onderwijskundige selektie, een korte beroepsgerichte opleiding met slechts voor enkelen de mogelijkheid om aan wetenschappelijk onderzoek te doen, verwijdering van het onderzoek van de
universiteit ; dat alles onder strenge kontrole van Den Haag .
In liet voorgaande is gewezen op de noodzaak van het hervatten van de herstruktureringsakties en het voortzetten van de boykot . Maar, zal men zich afvragen, waarom dit alles
nu op 7 december?
7 December is de gelegenheid om te reageren op de uitsleag van de verkiezingen en om
onmiddelijk aan het nieuwe parlement te laten zien dat we doorgaan met de akties om de
f 1000, - wet ingetrokken te krijgen . En dat we de komende tijd de herstruktureringsakties zullen hervatten .
7 December moet het karakter van een waarschuwingsaktie hebben . Een waars~huwing in
de richting van de politieke partijen zowel als v zn de-ambtelijke Werkgroep va ian Veen.
Wat betreft de politieke partijen moeten onze verwachtingen
'
niet te hoog gespannen zijn .
De rechtse partijen verklaren onomwonden dat ze de f 1000,- niet zullen intrekken, dat
ze blijven bezuinigen en dat ze zo snel mogelijk Posthumus en McKinsey zullen invoeren .
Maar ook de progressieve drie staan niet volledig achter onze eisen . Zo verklaarde Manman van de PvdA op de ASVA-teach-in van 22 november jl . dat de f 1000 wel ongedaan
zal worden gemaakt, echter pas met ingang van september 1973 . Dit zou betekenen dat
al degenen die dit jaar ongewild (ouders of rijksstudietoelagen) of geintimideerd door de'
bedreigingen van Van Veen f 1100,- hebben overgemaakt, dit niet meer terugkrijgen .
Dat zou een grove diskriminatie van met name beursstudenten en eerstejaars zijn .
En dan is er nog de ambtelijke werkgroep . Toen eenmaal bleek dat de uitvoering van de
wet totaal onmogelijk was en de universiteiten geen enkele poging deden om tot kontrole
over te gaan, heeft Van Veen een werkgroep ingesteld die de f 1000-wet moest bestuderen
en di e richtlijnen zou moeten ontwerpen voor kontrole op betaling . Op verschillende universiteiten, zoals Groningen en de Vrije Universiteit, worden nu reeds maatregelen getroffen door de College's van Bestuur . Waarschijnlijk worden deze universiteiten gebruikt
als proeftuin voor kontrolemaatregelen door Van Veen i . s . m . ie universiteitsbesturen .
ook andere universiteiten en hogescholen kunnen dus binenkort maatregeln verwachten .
Voordat dat gebeurt moeten wij ons verzet duidelijk mak-,2n .
WE MOETEN ONS NIET LATEN ONTMOEDIGEN DOOR EEN NIEUWE RECHTSE REGERING, WE MOETEN ONS NIET IN DE LUREN LATEN LEGGEN DOOR EEN PROGRESSIEVE REGERING, MAAR WE MOETEN ZELF DOOR AKTIE DE KONTROLEMAATREGELEN END DE f 1 :k. .•,- ONGEDAAN MAKEN .
Programma aktiedag
's Morgens op de fakulteiteii diskussievergaderingen over zaken die cp de f .k 1teit spelen,
bijv . demokratisering, selektieverscherptng, studieduurverkorting, vakgroepen .. Ook
zal er op de fakulteiten gediskussieerd worden over de voortzetting van de boykot en
over de uitslag van de verkiezingen .
's Middags is er een demonstratie, die om 2 uur vanaf de Poort vertrekt . ' Kleine karavanen zullen vanaf verschillende instituten naar de Poort lopen . Je demonstratie wordt
samen met de SRVU georganiseerd .
Na de demonstratie is er een slotmeeting, waar de voorzitters van de ASVA en de SR tVU
kort het woord zullen voeren .
De leuzen van de aktiedag zijn : f 1000,- WET INTREKKEN NU . .'
HANDEN AF VAN GEDEMOKRATISEERDE INSTITUTEN . .
EEN VOLWAARDIGE OPLEIDING VOOR IEDEREEN . 1.
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VergaderingASVABeleidsraad .
Op maandag 4 december vergaderde de Beleidsraad van de ASVA in
de 0 .1,1 . Poort . Daar de zaal om 22 .00 uur ontruimd moest zijn,
begon de vergadering al om 19 .30 uur .
Aanwezig waren plm . 45 man, o .w. het ASVA-bestuur . De leden van
de Beleidsraad waren allen betrekkelijk nieuw in hun functie .
Dit was duidelijk te merken aan de vergaderprocedure : geen der
uitspraken van bestuurszijde werd weersproken ; uit de zaal kwam
geen enkel initiatief .
Van de agenda werden de volgende punten behandeld (zie bijl . A) :
boykot

,.

beursstudenten .,Onder de beursstudenten wordt een voorgedrukte
brief verspreid, waarmee het door "Rijksstudietoelagen" betaalde collegegeld teruggevraagd kan worden (zie bij . B) . De
desbetreffende studenten moeten alleen hun naam en adres nog
invullen .
bewijsjes . Hierover konden nog geen concrete mededelingen gedaan worden ;
handtekeningenlijsten . Van bestuurszijde werd medegedeeld dat
reeds 1500 handtekeningen tegen de f . 1000,- collegegeld binnen zijn . Veel lijsten zijn evenwel verloren gegaan, zijn althans niet teruggekomen . Een slechte zaalc, zo'werd geconstateerd .
aktiedag . 7 december zal er 's ochtends op de fakulteiten gediscussieerd worden ; om 14 .00 uur zal de demonstratie beginnen ; om 15 .00 uur vindt de meeting in de Aula plaats .
Voor het maken van propaganda werden vanuit de Beleidsraad vrijwilligers verwacht . Hiervan bestond zeer weinig animo . De hele
vergadering kenmerkte zich trouwens toch door een zekere matheid
ledenwerving
Voor het "bemannen" van de ledenwerfstalletjes werden vrijwilligers gevraagd . Ook hiervoor was de animo minimaal .
Het voorstel, een en uete te houden onder ex-leden werd aangehouden .
Aan punt 4 e .v . kwam men niet toe : om 22 .00 uur moest de zaal
leeg zijn .

200 A 03

„

Ter vergadering werden enkele stencils uitgedeeld :
C . concert-motie voor de aktiedag (aan te nemen in de aula) ;
D . hoofdlijnen evaluatie LSM ;
E en F . studiefinanciering/budgetonderzoek ;
G . pamflet Aktiedag .
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onz .)Sevoord verden-Deze opzet bleek ook door andere
érr
faktoren te pretentieus te zijn .Geen enkele fakulteitsgroep
heeft tussen alle akties door ,de tijd kunnen vrij maken de .
manifestatie kned voor te bereiden .De hele opzet van de man f statie
zoals die gekozen was ,met de nadruk op de verdieping van'di.Inzichten
van, de in akties gemobiliseerde studenten,verloor hierdoor sterk"
aan betekenis .Een manifestatie in een dergelijke opzet heeft minstens
een half jaar voorbereiding nodig i .p .v . anderhalve maand .
andere fouten die nog genoemd moeten worden zijn ;de gebrekkige
propaganda,het te laat in de propaganda gooien van plaats en
datum van de maniféstatie t het feit dat men pas een dag voor de
manifestatie tot de ontdekking kwam dat de kaartverkoop slecht liep .
.Lort samengevat ;men had eerder aan de noodrem moeten trekken,en de
hele opzet en de organisatie goed door moeten praten .
De manifestatie zelf had toonde duidelijk de sporen van de gebrekkige voorbereiding .De praatjes waren te lang,de sprekers *aren op
uitzonderingen na van vrij slechte kwaliteit,de eis intrekking duizend
lulden wet stond niet centraal .Als belangrijke politieke fout kan
aangemerkt worden dat de praatjes niet, Oof nauwelijks het petspek',
tief van de aktiis hebben aangegeve . ii .bëk vootiskussie daarover— werf -7
.
door misverstanden weinig ruimte gelaten .
2
Ondanks alles kon de manifestatie niet als een mislukking beschouwd
worden .De inhoud van de praatjes 'was goed . De teRh ische organisattie
werkenvan*de
liep van een leien dakje .De opkomst was dankzij
laatste dagen ,vooral in Amsterdam,echter ook in Groningen en
jageningen,redelijk te noemen .
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Het Bestuur

1

F

-3in' : „~ ,,r-~l,-) kosterv,rgoedirg (heet gebruik van .
het woord studieloon is niet zo gelukkig gezien het gebruik wat van_
°
jck en d Pvd_. ervan m,?ekt,ma .e.r ook omdat het allerlei niskussies
op ;r; .rpt of studieren nu arbeid is of niet,terwijl het daar niet ëm gEgt .)
Omdat we op korte tijd moeten handelen doe ik m eteen . d e volgende
vocrst , ellen .C,', de aktied.a ; op of rond 7 dec . w4tdt de hle prëbleves_ de studiefinanciering au esneden,d .Ó ef ekten van Andrier;
sen uitgelegd en onzin, prinsipir~le bz? „' aren naar voren gebracht
(~~ .vol7=n voor do studie,b~ .t :ekenis wetenschap,positie van akademikus,
inkomensnivellering) . :eara~,.n g-koppcld worden onze -eisen naar voren
;br^cht~ ~gevens overr de inkomenspositie van de student en de
f -vo1F,- :an vin te f 1000 worden verwerkt, in een ;.nota. over studiefina .n.cjar, inm,tes?n n met enkele gegevens over de inkomenspositie van de
ri.cademicus ~n onze prinsipiele e .rgumentatie tegen .'.ndriessen .T)ese
nota wordt ---.rruikt in de akties in decamber,en in gesprekken met
v-tkbonder_ partijen en onderwijs organisaties over de eis' Intrekking
ai
.punten t .a .v . studiefinanciering .
.
„
_"ic00 wet' en over onze sta-n
J

Maandag 4 december reguliere beleidsraad, half acht Poort .
Agenda .
1 . bespreking notilen van 17, 24 oktober en intern stulij .e
2. boykot beurstudenten, prostestbrteef aan studentenad=uv ss at1 a
informatie over de problemen met de bewijsjes in de andere steden
handtekeningenlijbten, inventarisatie
organisatorische . regeling aktiedag, met name propaganda
3 . ledenwerving
het is een schande dat er niet is ingetekend voor de centrale
stalletjes, dat moet beter .
voorstel enquete onder mensen die vorig jaar ASVAlid waren
en het dit jaar niet meer zijn geworden .
Het bestuur dot` het voorstel, dat als er eind december nog
geen 45002 leden zijn, de schoonmaker toch te ontslaan .
4 . studiefinanciering, resultaat LOGweekend ,
bespreking eis duurtetoeslag voor beursstudenten,..c . . .
5. Universiteit en binnenstad, zie stuk enekele weken geleden
6 . huuraktie, stand var zaken, ontwikkelingen
7 . toekomst Civitas, stuk enkele weken geleden, ontwikkelingen
8 . demokratisering, stuk van op een na vorige beleidsraad .
9. evaluatie VietnamaItie
10 . eventueel evaluatie seminar .
11 . mededelingen bestuur
12 . rondvraag .
Opmerkingen,
Op de é1000 groep waren maar weer 4 groepen . Hoe kan nu een aktiedag goed
voorbereid worden als er geen enkele groep komt? De propaganda loopt ook mis
opdeze manier, we kunrsn niet uitzetten en er wordt niet geplakt . Dat plakken gaat
al een hele tijd erg slecht en daar moet maar eens verandering in komen .
De handtekeini genlijsten moeten maandag ingeleverd worden .
wilde het bestuur
of tenminste naar aanleiding van
De diskussie over
.
nar
in
januari
voeren
.
Overigens
zullen
wij
zo
snel mogelijk
liever op het sep
met een voorstel voor dat seminar komen .
De groepen worden verzocht naar een voorzitter te zoeken voor de beleidsraad,
meindert doet het niet meer vanwege studie .

Amsterdam,

Aan het hoofd van het bureau Inschrijving
van de universiteit van Amsterdam

Geachte heer,
Door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, m . n. de Dienst
Rijksstudietoelagen, is aan U in schrijfgeld en kollegeld betaald . Dit is
namens mij of voor mij geschied . Ik deel U mede dat deze betaling buiten
mij om is gegaan, er mag niet uit worden gekonkludeerd , dat ik voor
inschrijving als student aan Uw universiteit in aanmerking wens te komen .
Inmiddels heeft mij een brief bereikt' van de afdeling Rijksstudietoelagen .,
waarin ik gemaand wordt tot inschrijving over te gaan op straffe van verlies
van de mij verleende toelage . Deze brief brengt mij in een dwangpositie .
Aai: de ene kant loop ik op dit moment het risiko mijn toelage te verliezen,
als ik mij niet laat inschrijven als student . Aan de andere kant is het juridisch nog onzeker of alleen ingeschreven studenten voor een toelage In
aanmerking kunnen komen en moet voorts t . a. v, bepaalde kategoriegn
studenten (bijv . zij die alleen nog een skriptie moeten inleveren) nog worden
uitgemaakt in hoeverre zij verplicht zijn kollegegeld te betalen .
Aangezien ik mijn toelage niet wens te verliezen, zie ik mij op dit moment
gedwongen inschrijving te verzoeken, de benodigde inschrijvingspapieren
doe ik U hierbij getekend toekomen . Ik verklaar echter met nadruk dat ik het
bewijs van inschrijving niet zal accepteren . Mijn verzoek tot inschrijving
wordt alleen gedaan met het oog op behoud van mijn toelage, en onder de
voorwaarde dat dit verzoek als niet gedaan moet worden beschcuwdcp het
moirent dat blijkt dat bovenbedoelde vermaning tot inschrijving, welke aan
mijn verzoek tot inschrijving ten grondslag ligt, onvoldoende wettelijke
gronds-ag heeft of anderszins blijkt, dat in mijn geval geen verplichting
tot betaling van kollege- en inschrijfgeld bestaat of heeft bestaan .

Hoogachtend,

11

Concept motie v-or de aktied2g
Studenten enz .
Overr:eg,ndè, dat de uitsi, ~ .g van de verkiezingen v ,~or de Tweede
Ei . mer v; n' , 2' november 'een_ -behoorlijke verzwakking betekent van
de 'voormalige regeringspartijen - ;n d ,- .t d-t vnnr een-g~deelte
berust op .2 , -n fawijzing vë n het onderwijsbeleid v' n het f tgelo en
j^ar ;
Overwegende,, d, t -ë2 n eventueeh :opnieuw gev^rmd rehcts kabinet
1:'.et '-fbr akbele- id vr.n het onderwijs z- .1 vo- rtzetten ;
Overwegende, dart zelfs het tot st-nd kom-,n v'n een kabinet, waarin
I""vdA , P--, R - en D 1 66 participeren, geen g^r á; ntie z~, l1 bieden voor
een onverkort inwilligen v~..n . de eisen die de onderwijswereld gesteld
heeft ;
Besluiten hun :ktie voor -: áe rdedigen voor verdediging en verbetering
v n het onderwijspeil en h ;--t deeln,,men v, n lle bev lkingsgroepen
an ook het hoger onder,-aijs ám et kracht vocrtte zetten, . waar
mogelijk in s c.menvrerki.ng met endere sektoren in het onderwijs .
I Aan de ,21000-wet v , n De Brauw is n loet verdwijnen van DS'70
uit de regering in juni j, .l . : reeds iedere besis ontvallen . Daarbij
heeft ook e .,n NIPO-onderzoek bevestigd, d,-t de meerderheid v*
de Nederlcndse bevolking de de wet (wijst . .
r.: :,par niet alleen op de univ :ersitej. .ten is -- ktie gevoerd tegen
onderwijsmaatregelen ; het afgelopen j^ar : zijn . grote delen van
het onderwijs in , opstand gekomen tegen het onderw-ijsbeleid van
de regering Biesheuvel . Vede da:aruiit- is het verlies t.e -verklaren
v!_.n Du 70 (De Br :uw) en de CHU (von veen) . Desondanks gaan de
pogingen v n het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om de
boykot van de f1u00' via adminis .trotieve m- atregelen te breken .
~,`i j protesteren daartegen nogmc .r ls met grote .klem, en zullen
riet ^kties die in hevigheid niet onderzullen delen voor de mei-akties
v :-n het --fgelcpen j~_-.ar krocht bij .-e -~:ten á an onze eis :(1000 intrekken
nu!
-4

II . Het stelsel van rijksstudietr-, el--gen wordt voortdurend slechter .
De gemiddelde toelage wordt steeds l ger, het . maximum .blijft achter
bij de prijstijgingen . Daarbij worden de .stemren steeds . luider
die invoering bepleiten vrn een integr ,- - 1 - .f gedeeltelijk stelsel
vr .n rentedr ár..gende studie-. eningen . Fven á- Is de f1000 leidt zo'n
?
systeem tot zeer hoge studieschulden, die de extern? d~mcratisering
ernstig bedreigen . B:~vendien zullen studieleningen leiden tot
studiedw,ng 2n in het algemeen tot een disciplinering die de
kerstrukturering . von het wetenschappelijk onderwijs zal vergemakkelijkE .
De studiemotiv :- :ie wordt door een .leningen s te' cel gereduceerd
tot de uitkomst van een kosten-b, át eb ^ .nr~lyse, die een v rwerpelijke
ondern, :mers .nent lit .~it vereist en in de h~ nd werkt-Elk leningenstelsel is een verslechtering v- , n het besta ende toel .-gensysteem .
De beste e nier om tot een betere studiefinanciering te Lorren is
dan ook vernetering en uitbreiding ven het bestaande stelsel .
Bovendien moeten de mogelijkheden om ongeacht het inkomen van
de ouders in aanmerking te komen voor renteloze vo rschotten
uitgebreid worden, i .p .v . verminderd en teruggebracht tot rentedrap
gende leneing ,~~ n voor enkele,zoL-,ls het niinistrei wil .
V ;ij eisen :
Geen invoering von tentedr~ .gende leningen
1~..eer mogelijkheden voor het verkrijgen v án renteloze voorsch .tten
hogere beurzen voor meer studenten
onL~iddell~ jk~2 prijs} - ompenstaie nu!
r

Ill . De kaprciteit v n de instellingen wordt voortïurend
einder in verhouding tot het aantel studenten . De stelserratighe :
waarmee men zich keer op keer baseert op te lege prognoses
van de vraag naar onderwijs bevestigt de stelling, dat men
uitgaat v .„n de behoefte van de arbeidsmr.rkt naar academici .
I:it uit- zich bij v, in de studentenstops_ en 1 - et opwerpen van
selektiedrempels . Echter, de studieduurverkorting en de
herstrukturering v á: n P sthumus moeten de kennis van de
student ook kwalitatief aan assen , an d e "ensen van ond ernemenr
en overhe d . Deze platanen betekenen een gevaar voor het recht
op goed onderwi s en vrije ontpl á- oiingsmogelijkheden, zeker
íezi ;~n de kombin á ie met de ondemokr .-tische pl ..nningsvoorstellen v- n z,'cRinsey,, waarbij niet de direkt betrokkenen,
zlef :~ niet het p_, rlement, m.-ar vrijre?: rechtsstreeks de
grote bedrijven zeggenschap krijgen over r, nd-rëiijs. en ondercek .
Ver, - nderint,en ir_ de duur of in de struktuur v , n de studie
dienen een afgeleide te zijn vr n de studie-inhoud, en niet
n deersom ; de studie-inhoud moet door de betrokkenen zlef
worden v , stg-,asteld . Vandaar de noodz-. ak om tegen - ver de
pl á . nnen vaan'P-, sthumus en McKinsey eisen te stellen op het
gebied v,-,n demokratisering, zeker waar bljkt d ., át zelf de
V'IJb volgens mi . nisters r.ls de Brauw nog teveel autonefmie
han de instelleing laat .
;.rá. ë rom eisen wij :
intrekking van de wet op de studentenstop
uitbreiding von de fir~anci•le middelen v -áo r-de universiteiten
en hogescholen .
intrekken vonn de voorstellen van Posthumus en .Mc Kinsey
ruine toepassing van het experimenteelssrtik e in de WTJB, zodat
ve.rdergaáaande struktureren kunnen worden gelegaliseL .rd .
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Tweede motie
Vernomen hebbende, dunt het i ;!aagdenhuis bij het opstellen
v,~n d` begroting voor 1973 gescheiden o-nvragen doet voor
ond rwijs-en ond :.erzoeksposten
Overwegende dot deze procedure op o n'nv,rrdb : ár e wijze vooruitloopt op yen tegemoet komt aan - de wensen van Posthumus
~_n h'~cKins .y, die á- ok op het praktische vlak zo'n scheiding
vcrrst,:.an .
Eeslu ; ten deze ging v á. ;n zaken af te keuren en .van het
r.nz_gdenhuis te eisen dat zij op de begroting de posten voor
n derwi js en onderzoek inttegreert, en i ook overigens
llJis -nr la-t-t dat tendenzen in deze richting vergemakkelijken .

1FoorlopiiRe s :abdountbepaline i .v .rn . de stuchèfónïncierinattdiskussie
Studiefinanciering is vanaf haar ontstaan een van de .belangrijkste
aktieterreinen geweest van de studentenbeweging .De .aktie's die in het
verleden op dit gebied ontwikkeld werden kwamen voort uit de slechte
inkomenspositie van de studenten uit de middengroepenen lagere inkomensgroepen,en de nocdzaak,.die vooral door deze studenten werd ingezien ,
de gebrekkige eksterne demokratisering te verdedigen en verder uit te bouwen ..
Leze beurzenavties richtten zich daarbij ep .ka.i°krete en in de huidige
maatschappelijke verhoudingen
`,- realiseerbare eisen zoals verhoging
van de beurzen,verhoging van de L .B .O.. schalen enz .De prinsipièle eis
'gratis onderwijs'd .w .z . studieloon of integrale studiekostenvergoeding,
is vanaf liet te, in welisraar met -iirièrèiide argumentatie naar voren
:cbrachtaia eis die een perspektief gaf* aan de strijd .Ze gaf boveniden
aan ^ar .rom studenten recht hadden op een redelijk inkomen r_ .1 . dat studeren
bel.o ~id diende te worden omdat het een voor de maatschappij nuttige aktiviteit
ras .dk speelden argumenten hier een rol,dat studenten ereiials werkende leeftr.jdseenote .n zelfstandig moesten kunnen zijn,en dat een zelfstandige positie
de kans on mslukl :ing tijdens de studie aanzienlijk zouverminderen .Bovendien
vaas het de voorwaarde voor de demokratisering van het wtsch . onderwijs'.
Toen de vakbondspolitiek onder studenten als 'apolitiek',oE als het
e rde'digen van privilege's beschouwd ging worden,verdw
beurzenivoor
ecties van het toneel en werde studenten gevoelig -fl
gemaa voor
de aLrgumentatie dat ze het vergeleken met de werkende jeugd maar goed hadden ..
- Le laatste uitwerking van het konsept studieloon(SVB cahier nr . 2),ve4oont
de sporèn van de arbeideristische neigingen die de studentenbeweging tdei
cntwikkelde .Studeren wordt beschouwd als een vorm van arbeid,de student
derhalve als een arbeider .Studieloon is daarbij voorwaarde voor het
ontwikkelen van een socialistisch bewustzijn :onder studenten .Deze
argumentatie kon ontstaan,omdat Ze belangen van de studenten niet als
uitgangspunt werd genomen .Als we het nu over studieloon hebben,denken
^ele studenten en niet-studenten nog aan het beeld van de student als ai' der .
tieri:iga en ook de Brauw,in het begin, hebben handig gebruik weten te
maken van de passiviteit die dit soort diskussies in de studenj,enbeweg ..z .g
teweeg brachten-De laatste jaren heef t eEen aanzienlijke verslechtering
plaatsgevonden var_ de inkomenspositie van de massa van de studenten ;
de externe demokratisering gaat hollend achteruit .Uit de verschillende
inkoraen`sonderzoeken,waarvan de ..resultaten nu bekend worden,blijkt duidelijk
dat een groot deel van de studenten naast z'n studie moet gaan werken
om rond te kunnen komen,dat de studieomstandigheden verslechterd zijn eaz .
~'
. Re beurzenaktie in maart '7I waVeerste poging
om de impasse
doorbreken: .De eerste suksessen op studiefinancieringsgebied werden behaald
in de flooo aktie .Behalve dat de 1 '1000 wet is verhinderd,zijn de IOy.
bezuinigingen op de beurzen niet doorgegaan,en is het percentage beurs
in do toelage v= 60io op 70-o gekomen,en is de aktie'wees verstandig
vraag een beurs aan' een sukses geworden-De noodzaak voor-het opkomen á
voor eigen belangen wordt wwer ingezien .
Bovendien is de hele studiefinancieringszaak weer ter :diskussie
geSteld .YQas het voorheen zo dat in de vakbonden en de PvdA het studieleningensysteea een vanzelfsprekende zaak was,nu zijn de standpunten :_in
beweging gekomen .'! ;en gedeelte van de PvdA verdedigt nu hei - voorstel gemor? i fiseerc )
'van : Dijck' ;dat houdt in dat het eerste jaar de studiekosten integraal
vergoed worden,waarna de kinderbijslag direkt a n de studBnten wordt uitgekeFrd,daar bovenop worden renf ~-c J '~èningen verstrekt .De nadelen van
dit systeem liggen voor de hand .De studenten met een maximum r .s .t .en
da studenten met een halve beurs en 2maal KB gaan erop achteruit .Bovendien
wordt het eerste, jaar nu niet alleen een selektieve drempel,maar oÉk , een
finaá.nciE?le,De student mag een jaar op proef draaien,maar daarna moet hij
dekker. . .
Gok D'66 wil iets dergelijks ;een integrale vergoeding van de studiekotten
Li de eerste twee áj aren,daarna afhankelijk van de maatschappelijke
behoefte en van de studieprestaties
eenn
tegemoetk=
i ng .in de kosten
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1

0

-2~:,;t tiLU_ .1ci~nill ;t~rSySt2em wordt op di -c

moment nog aangehangen drr
de . vekbeweging(ook wel : academicibelasting)en de regeringspartijen,
oorsc . .;ot-i, ::n
zowel binnen de progressieve drie,de vakbonden als b ij. d e kohfessior.eten wordt hier heftig over. gediskussieerd en wil merg kontakt
l,.ieroveer met ons .Daarbij moeten we' ons niet te veel . illusies
m^.k~,n overr het gewicht van onze argumenten ;alleen door van de
ekt . s in december en la er-, een sukses te maken kunnen we ze
oneerr druk zetten .T, a.t we echter gauw hier op moeten inspringen
s duidelijk ;na_. de verkiezingen gaan de heren op basis van
elkanders standpunten en op basis van de situatie van de schatkist
meet elkaar konkelen,
pot zoverre
situatie nu,Het voorlopiege standpunt van de r1SVI .
.e els volgt : ?-jij zijn van mening dat gezien de eken' miwche situatie
:n ée aanvallen van de regering : :p de inkomenspositie van de student
n die externe demokratisering ;we in de eerste plaats de verw=orvenhecb--n
:no- .ten verdedigen .Het is zeer gevaarlijk 'p dit moment voorstellen
te steunen -! .-;.e het hele bestaande beurzenstelsel overhoop gooien
~èaer we een aantal jaren voor geknokt hebben,terwijl je niet weet wat
we erv^or terug krijgen,De bestaande alternatief voorstellen
n heet voorstel 'van de Pvdt.gaa.n reide alleen maar uit van de wens
de student afhankelijk te maken van z!nouders en kreëren dan een
stelsel meteen zgn . basis-studieloon die voor de lagere inkomensroepen geen verbetering vertoont
in he;;_,yror tel van de Pvdij is
er dan nog sprake van' e--,n verzwakte vorm vái." .'_ndriessen leningg'~n
andere schandalige zaken .Zo wordt in het voorstel dat op het kongres
is aangencmen,gesteld dat men in prinsipe niet tegen kollegegeld is ,
naar (lat men het wil laten afhangen van de financieringsmogelijkhedei
m -, eten na de eis !intrekking van def'/1000 wet' direkt de eis
stellen 'handhaving van de 70-30 ; verhouding',verhoging van
de IBO schalen onmiddelijke beursverhoging,om de achterstand van de
afgelopen jaren in te halen,en een soort duurte toeslag om de prijsstijgingen bij t e kunnen h~ ud en . 7)aarbi j spelen de. volgende overwegirl
gen e;_-n rei :-n de f 100C ektie heb'_ en we grote aantallen studenten
op
been kunnen krijgen,omdat hun belangen op het spel stonden .
,?erdoor heebhen we respekt . kunnen afdwingen bij de vakbeweging en de
oppositiepartijen .Hier metten we op voortbouwen ;d .w .z . eisen stel ,
war grote aantallen studenten zich achter kunnen scharen,en voor
oe:.mobiliseerr+. kunnen worden, en iie uitgaan van de resultaten die
w ;.e in re
e f 1x`00 ^_l.ti e bereikt hebben .Tegenover Lnd .riessen,
PvdI_ voorstel) moeten we ons op
of d;- gemad.ifiseerd~v
het standpunt stellen,dat het, aandeel beurs in een maximale toelage
niet mag verminder-n en dat het renteloze voorschot niet omgeset mag
worden in een rentedragende lening,Het grootste probleem blijft dan
d .e studenten die net niet in aanmerking komen voor een toelage,of .
di- wegens moeilijkhe~en thuis eten financiele regling met de overheid
~rillt:rl treffa .Deze problemen moeten ondervangen_, worden doordat enex
zi jds otri jd g91e-,~nrd_ wordt voorr uitbreiding van het bestaande beurzen
stalsul,en anderzijds de bestaande regeling var weigerachtige ouders
uitg,~breid wordt tot een recht op renteloze lenirg,die ne een snnta ..1
jaren_(2 jaar nu) ;:iutomatisch over ga,a .t :n een gewone, toelage .
prinsipi'-5le bestrijding van ~, :ndrieUsen is een kwestie van langere
adem,wat niet betekent dat we er niet d_irekt aan moeten beginnen .iocr
in t .- gaan op d e argumenten van _~nd_,iessen over inkomensnivellering
er_z, kunnen we de illusies over het ïeningenstelsel,zoals die bij
groepen stud3n.ten bestaan maar ook bij onze koalitiepartners veel
vocrkomon,bestri jden . :, e voorwaarde da,nrvoor is dat de eis'gratis
onderwijs
in de a,kti ,ei„r meer inhoud wordt gegeven „ . elke overwinning ii
beurzerakties,b,tekènt dasn een stap cp weg naar de realiseing van

In hef' aégelopen voerjaar heeft de A3VA een eng~-gehouen Onder de GU.itu,.enten, . om nu eens precies na te gaan hoe het zit met de inkomenspositie
van de studenten en ;iet fenomeen werkstudent .
.)aarnaastgeirformecrd naar. zaken als liet .studentenkonsumptiepakke><, _
verborgen inkomensbronnen (kadootjes, bij ouders eten) en naar meningen in
verband met de 1000aktie
Var. dit ondcrzoel, beginnen _e eerste resultaten binnen te stromen . Hoewel de
eigenlijke analyse nog in volle gang is, lijkt het zinvol om alvsta enkele gegevens
naar buiten te brengen . Nu is het immers de tijd, dat politieke partijen zich uit
.dooien gaan spreken over. het (oncierwijs)politieke beleid, dat zij gaan voeren .
Werkstudentschap:.
Van de ondervraagden bleek .35% regelmatig we rk te hebben, i)aaravn had 1/3
(10%op van het totaal aantal) een volledige betrekking . 18% van alle studenten
werkt tussen iè--2 en 3 .dagen per week . !Je studenten met regelmatige inkomsten
uit arbeid bleken vrij duidelijk in drie groepen uiteen te vallen : tot ë350, ë350
tot ë850 en ë850 tot ë2000 netto . maandsalaris . In de tabel hieronder wordt aangegeven
het bemiddelde inkomen vann ieder groep, 4e modus (het inkomen dat het meest
vaak voorkomt) en het mediane inkomen en het percentage van het totaal .
tot f 350
350-800
800-2000
gemiddelde
ë1 7.Q
ë1290
ë605 mediaan
f 1'80
ë600
J1230
percentage .
9,8
j~5, 6 è
14,0Het gemidde ;ll,inkomen .uit vast werk bedraagt f-267 per maand, het gemiddeld é
inkc en uit losse werkzaamheden ë183 p . m. .22, 9 vande ondervraagden gaf-op
inl:onnncten uit onregelmatig werk te hebben . (nb de bovenstaán_ e gemiddelde inkomens
zijn gemiddelden over Alle studenten, en niet alleen werkstudenten .
AL~, noemen waardige inkomen2bron werd opgegeven :
vaste betrekking è
32%
los werk
ei%
rijksstuuietoelage
25%
toelage ouders
39%
toelage anderen
0
andere inkomsten
13%
47% der ondervraagden krijgt van de oi ders enigerlei toelage, van gemiddeld
ë2725 per jaar . :Je helft vLn de toelagen bedraagt 3000 tot 4000 gulden . slechts
7, 6% van alle studenten krijgt van de ouders een toelage van meer dan ë4100.
_)it betekent dat de meeste studenten olie geen RST krijgen, op andere wijze
(bijv . werken) hun inkomen moeten bijspijkeren . Want zelfs volgens het ministreib
kan je van f4100 niet rondkomen . Het is dan ook niet verwonderlijk dat 22 % der
populatie een lening heeft moeten af sluiten van gemideld ca . ë!600, al zijn de
onderlinge verschillen hier groet .
UItgaven,
Hieronder volgen de bedragen, die per maand worden uitgegeven aan levensmiddelen,
resp . andereregelmatig aan te schaffen artikelen (zoals wasmiddel en, krant,
benzine bicsl.opp enz) .
le~er_sr.-,iddelen
Gemiddeld
_naaai
mediaan

ë200

f155
f 1g6

andere
f201
f105

f 170

..'e volgende bedragen aan huur we rd~cn per maand betaald :
geen
18,6%
30-GO
4,5%
0 , n%
GO-V10
~25,6%
_ -10-130
16,G%
-BSJ-1G0
9,0%
160-240
6,5%
240 en _leer 10,1%

totaal
f416
f350
f352

1

-Uit deae getallen is voorlopi met enige voorzichtigheid af te leiden, dat
het officiele budget voor ' 7172 ontoereikend is ; dat de ouderlijke bijdrage
kleiner is dun door het mini,cterie verondersteld wordt ; dat vele stuc:enterugedwongen zijn naast hun studie te gaan werken ; en lat dit laatste studievertragend
werkt (gegevens over dit laat2te zijn nog niet kornpakt genoeg) .
:iijksstu_'ietoelagen .
!Een duidelijke trend in de rijksstu_1ietoelagen is, dat in '71/'72 veel meer
kleine toelagen werden gegeven dan in het jaar daarvoor . Cok het aantal vooledige
en ri_aa .ir:-..ale beurzen naas af . In '70/'71 bedroeg de uitgekeerde beurs gemiddeld
é4 1.90, in 1 71/ 172 was dit nog maar f 3310 dwz é380 minder . Als men de prijsstijging
meerekent, komt dit neer op een gemiddelde achteruitgang van niet minder dan é800
ir. een jaar tijd . Voor en deel is dit te wijten aan een onvlodèende aanpassing van
de verschilende gehanteerde normen . Voor het grootste dee- is deze achterstand
ontstaan door een vel strakker beleid in de beoordeling van de individuele gevallen,
8,8% was het met de kollegegeldverhoging ens, . 89,2% wase er tegen .
8,,3% van de ondervraagden zei de studie te moeten staken als e é1000 erdoor
zou komen . 10, 4% wilde niet meedoen aan een aktie tegen de é1000, terwijl 7,4%
het nog niet wist . Als belangrijkste kenmerk van een aktie zag men de massaliteot ~=
onder de studenten (42, 8%), en verder een koalitie met de staf (28, 8%) en aanvaardbaarheid voor de buitenwacht (21,5%) . De ASVA-leden waren duidelijk
vor meer massaliteit en harde aktie, de CBAS-kden zochten het meer in waardigheid
van het protest . Je ongeorganiserder voeledn relatief het minst voor een -af tie
(14,2% van -hen wilde zeker niet meedoen) .
i~
Het percentage CBAS-leden onder de respondenten was 11, 8% en de ASVA-leden
waren goed voor 25,1%a . Omgerekend op 19 . 700 ingeschrevenen komt dit neer
op ledenaantallen van :2335 en 4945 hetgeen maar weinig lager is dan de werkelijke
ledenaantallen .

