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ASVA-beleidsraad .
Aangeboden de agenda voor de ASVA-beleidsraadsvergadering op 10
januari j .l ., alsmede een discussiestuk voor deze vergadering
betreffende het "
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^De sc :- in
is kl •. :ar, filet is niet mo lijk
.
C
lelcer om
:11es .1 in 1:eze eerste
t.
i:i .^r d •e bel nIJrijkste s yukkeh
zijn er wel in epl ~~ist, iie noe ._:zekcelijk zijn voer eer_ goede diskus
sic in de giroepen . }iUuiel .Jk het *be tuu.r niet in st ;ot is t eW-jest om
alle stukken uitwebreid door te diekusoierea, was zij van mening d .it
het toch wol morselijk was deze stuk 1 •_ n als uitgDDxi;;s u t voor de diskussie te nemen . Het lift gaal in de oeddoelinC om rond de
.5e . . j^n . een
twee dnp
e m
uit te brengen mot de re laies v :•n de groepen en -c • anvul ..ende
stukken ovu :^ propag-mci, . en scholing, Dr £roepebi moeten hiorbóe hun
stukdcen de 4e uiterlijk hebb~n in ;:lí`7erd op kint :or .
Het is de bedoeling het
minsrr te 1 Ften beginnen do 8e
1;4 .00 uur
von--3 v sn "9 .30 ut:r tot 23 .30 uur .*
:
tot ;.7 .000 uur ; in le •
De :9e om .0 .30 uur tot ;7 .00 uur ; en de 20e v n 10 .30 tot ,7 .00 uur,
w-uarn . er een boleidsr •::ad z ,-l. zijn v :n 19 .30 uur tot 23 .30 uur .
D eplaats(en) zal donders ..-g nader bekend gemaakt worden,
CrA . . .

ad 2 . Over het derd •~ huurpand is op de vorige eleidsraad besloten om

aan de hand van een stuk de voor en tegens van
het derde (koop)huurpand te bespreken en op basis daarvan te
bepalen of het ASVA-standpunt in deze kwestie wijziging behoeft
zodat een ledonver ;aderins; hierover een besluit moet nemen ;
Het diskyssiestuk over het derde huurpand is jij de beleidsraad-

op deze beleidsraad

stukken gevoed .

au . 4

Op de beleidsraad zal ::en besluit genomen moeten worden over het al
dan niet verlagen van ele lcontributie tot 15 i;ulden .De voordelen van
een verlafjing zijn dat het voor -Je, mensen aantrekï_elijker is om alsnog
voor de tij--" van een half jaar lid te worden ; het biedt kortom Netere
perspektieven voor . .—._e,t opnieuw starten van een suksesvollé .ledenverfkampanje .
Nadelen : Het is niet 2e eerste maal dat Ge ~: ,5na
januari haar
k ontributie verl"agC .Er zijn dan CO?C
slechte ervaringen :nee opg daa_: : ik wac,it wel . even met li~ worden tot januari
:11 kost .vet ne heel wat minder . :Wanneer van
d_
verlagen van do k0 n
tributle een j ;C:~: Jonte aan _ken gaan missc-:ib:1 nog veel meer InenSeri
zo denken en dan zitten we in septvï :ÍJCr met de b o)kkon .
Ecn verheugend bericht w .
dc le : enwoorving is tenslotte dat eindelijk
d` brief a .-:r_ de ou :i-led,:n
leur uit is .1JILL:;I3 ALLE G~.OEPF,I~ vrl`AND
het

"7

2.
al . 5
la ~d sturulen van zoze verenieinj (die, ze b lijke .de laatste

tijd steels vaker, ieder Erleijs=riiid in zijn hoofd jejrift
. Z .r . te 1 0 : n ." art . 6n Melct op artikel 4. subb
I
st2Len) staa Cenierie, bestzonszikgrhgij te v"rszhaffen aan alle n die
voor liet iiinnitszlop van u verenijini in aanmerkinj komen .
Dit jeldt in het bisenier do veelinj, da gi. zcnCheidszzrg, otc
D1tt, beste vriMen, is Un van de belangrijkste teken
van de ASVA .Om deze teken uit te voeren is W (en liefst
twee) sekretaris sosjaal zeer noodzakelijk, vooral in deze
tijden van afbraak en afklijpinj .Op de beleidsra zd van vorige
keer is gobleken

dat de groepen niet serieus over deze kwestie,

heb non gesproken .Hot bestuur doet een dringend beroep op iedere
groep en op ieder persoon die zich verantwoordelijk volt voor
het wel en wee van onze vereniging niet alleen over deze kwestie
serieus en uitgebreid te praten, maar ook om zo snel * o .•eiijk
M3T PUNMID~. MiI-T, -23 KGM-N .
Het zelfde Geldt voor et sekretariaat studiefinanciering,
omdat ook :
zijn bestuursperiode er bijna cp
heeft zitten .

Tot slot wil het besttur zwer jr ;ot leelwezGn, diepe droefheid
en het woGpinken van een traan

ter dechar-Zerina

per 20 januari as .-voor &rng2n .Als opvolger van Ton is de vorige
beleidsran :
vD erjc Eragen .

acl -5 . zie t,-;elic.atinj
ad 8 . zie tcolichtinj
ad . 1,1,
kaandaj j l . i s er een krierverjairring geweest waar besproken
is wet záal onze titen voor de __oranje tijd zijn . en a_.ntal zaken
zijn hierbij van

15 septerier werien ie bezuinijings voor

stellen in de Xnren insproken (ws . 21% 5ezeiniging op het W .O M
do prijsstijeinjan C:arn, onder het man Ynn het duurder worden
van de CrcnIstoffen door Ce enerliekrisis, steeds naar door
terwijl net inkomen van 11 stuernt relatief achteruit jaat,
verder kont in fe :Druari ie wet v . ~n
in -o.
( ..~f .?ij

3.
vee1 e, ior) .
ico.git niet e n ~ t is ri .
Voor de ASVA betekent dit r .ot zij alles in het werk moet
stellen --i -Je

t : -~o ;~iliseren zodat

M ::~ssa~11

in aksie

gekcmen 1.: n :ergen `,a~ uren e de 1ro : e*_lc7e m^., nden .Dat dit juist

22( j= laC .ï1
woord
worce.n wanneer
Cct S ~L:dellten
vr ., erl : :iet het en,c.rwijsbeleid van de
recerin ;~ . Op de kaderavon zijn een aantal goede voorstellen
te

even op

?h2n

laan om in de tijd :iie ons

.- rest voer de 22e, de studenno

ten duidelijk te maken wat er nu previes speelt op de universiteit en waarom . we inze eisen stellen . In cle groepen moet
over deze voorstellen n= . edocht worden en bekeken woVlen op welke ke wijze de verschillende aksiepunten pp een niet kustmatige
manier ;~a:n . de o.r~de. -aast ad kunnen worden .
Verder moet ,in de beleidsraad

besproken `J~r1^ 1en of er voor de

avond met Klein kaarten verkocht :.roeten worden d50 ct .

X voordeel : goed propagandamid el) en zoja of ASVA leden dan ook
moeten betalen of z7 at

.r
.
gratis .,oden

ad . 6
Studentenstops_
In de Rode Drarld .als voorberoidinj op het seminar wordt in het
onderwijsstuk Waar J,aat dat . reen de plaats en de betekenis van
ae studerlterlstops bc-i-~ndelt . Nok voor we center toe zullen komen aan een al eanene beleidsbepaling, op dit punt, is het voor
ons r_ocdz akolijl_ • ons te bu.i o .1 over do konkrete ontwikkelingen
die re nu spc1en .
Deze maand zal er ni . in ie verschillende fakulteiten een beslLit vallen over de _ ._.nvrneen voor •s •t ucecntons~ops . In sommige
frs .Ul .,trl .t . : :1 1v
e le„tsrenfur.Ul„e1t heeft
reeds zes stops aanjevraagi, c:e sociaal- ;eon°rafen en in de* oude
5top~ .~ : ; ; tcit :1 1
,e l _ ë V ~J : á ~~ llé i al lí1a r . Hierdoor kunnen we :l 2c _CI- - i 3l_I - S . n 12 s t l,: -11te: n stoa- a anvragen van subfakulteiten waarover de universiteitsraad 18 februari. een uitsn.raa1: moet doen,
Onze strategie in het verleden was er steeds op gericht de
aanvragen voor studentenstops zowel in de subfakulteiten,
a1s in de . universiteitsraat: te bestrijden . In het stuk . voor
het seminar - waarnaar hier verwezen moet worden - pleiten
wij voor eer. verhevigde aktie rond dit afwijzen niet daaraan
gekoppeld akties tegen de bezuinigingsmaatregelen van l fianu-tri . Dat is-ook de enige manier om
de aandragen-komend-jaar
adekwaat te bestrijden . Wij zullen aan de fakulteiten en de
universiteitsrand duidelijk raceten maken dat het afwijzen van
de studentenstops, als oplossin Z,.~ voor de noodsituatie, een
onderdeel is van de strijd tegen •d e bezuinigingen . Een strijd die
dan ook alge leen gestalte zal moeten krijgen door onze aktiviteiten . Aan ons de vraag of wij dit ook kunnen?????
Wordt . ir_ de Rode Draad het politieke belang van het voeren : .
van akties tegen studentenstops/bezuinigingen aangegeven,
cp de beleidsraad zullen we moeten kijken hoe we deze konkreet
gestalte , kunnen geven en welke perspektieven wij eraan gaan
verbinden„
Reeds het vorige j aar . i s meerderee malen het belang van koalitie
met de staf op dit punt ae_ngegevu . Voorgesteld werd pm in
de akultejten staf/tas/studentenkominitees op te richten die
de materië?-e situatie aan de fakulteit konkreet zouden moeten
maken en drlv ., oen eisenbrief bij de raad en de kamer zouden
gaan . aankaarten .
Dit is ner •~ ens gebeurd .
Toch doen
wederom het voorstel om dit op kortet erini .i n
alsnog te doen Lin . in die fakulteiten die zich komende maand .
over de aanvrat ,.,; van studentenstops moeten buigen . Door een dergelijke brief kon er in de raad dan een alternatief geboden gorden
en •
. . kan de link gelegd worden met d •e algemene strijd tegen
de bezuinigingor_ .
Wij hebben aan het LOG voort esteld - a . s . donderdag kunnen we dar
uitsluitse? . o-,ver geven - omn deze strategie in een landelijk pamflet nee_ te 1c ca aar .a ; e naar Je studenten en staf duidelijk
J .^.t hier landelijk aan gewerkt wordt .
in d
ei ~on waar ige stu :1zjntenstepaanvraag reeds gedaan is,
kr.n cp bi s
dat
en ep basis van cie vorm ing van het
een hun11tokenin, ;c;nkam cnje gevoerd worden waarin geeist
ttiCr • .:t id .a ee SUJ1akulteit I or : voor de- hoor_l ti
van `e onderwij
1cc : :missie van ee M e 12 f~:hru: :ri2 dit besluit torugdr ait 1
1.nprincipe
Den ~e .^~ eli j s:e :ktie-o bouz,~ zou m `reli jk zijn : bij medicijnen, bic!•v ~.`en ?~, SOC1 1 .1- . : ter ,:;r :fr.n ?~, F111dr :f;Of~en en peda t;o1 ell, pSyC110=i
t~ricy .:1 11c:er1 ;a1dic .i W .

_trit.,-;
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dergelijke han,lte eninganaktia
zou erc~; Gericht csocten
zijn om ac:n de studenten en staf . een inzicht te geven in de ontwir1celiiigen
n::rstruktuvering) en vand_sar
uit hun aktiepcreidheid tc v~ra.ogen .
Eet LOG-paraflat is hiervoor een •a c.dei Naar onvoldoende
cel. zz . con diskussiepro ; agand beleid •o ntwik cola
worden, waarin vanuit de konlcrete
situatie een .inzicht ~ •e ~ev :gin ;rorc :t in :

Een

1 • e verslec ltori_1:-- n in, ondox ...ijsv .•r men, e verschraling
van de studie door het .ïstoten van bijvakken, het geldgebrek voor
onderzoek etc ., ia
laatste j .ren _ar do fnkulteit a.ebben platsgevonden .
C

2.
deze trersïoohterinjen : de bezuinigingen,en
waarom wij -. .;ze
nu ef tevael olie is .
3, hoe men deze denkt op te lossen : de in_stolïing van studentenstops . Aangeven wat dit betekonr: : a, recht cp onderwijs wordt
aangetast, (uitleggen wat dat is, schrijf maar over uit LOG-krant)
4
41 Aangeven dat -dit geen opl oss ingg is maar leidt tot een
stabilisatie, verdere verslechteringen, en in de toekorst tot een
institutionalisering door de invoering van ?iet wetsontwerp Herd ;trukturering w .o . die cit jaar dreigt plaats te vinden .
0

5 . Konklussie trekken d<-at de universiteit en de fakulteit
daarom aktief moet handclan en meet weigeren de verantwoordelijk l-.Leid.
voor deze maatregelen op - zich te nemen zodat het problaem eindelijk eens hare . gemaakt ra wordt wat moet leidden tot .
DE fSTTJJ:J ITW STOP :+ET .
G?~I,
2
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Dit zou in een c..mflcttenreeks kunnen .
In die fakulteiten waar et afgelopen jaar problemen rond andere
enderwijspu_ -iten geweest zijn zoals verscherpte selektie of derokratl.sering, zal duidelijk naar d ze akties teruggegrepen moeten werden .
Tot zover ele uiteenzettin g; over wat er op korte termijn op touw
gezte zou kunnen worden . Wanneer we in die fakulteiten die boven
genoemd s taan .i n staat zijn dit offensief de komende maand te
ontwikkelen dan kunnen we raten ever de middellange termijn,
een universitaire aktie rond do universiteitsraad en op de b
egro. in de tweede k amor : 13 februnri .
tingsbehandeling
De voorstellen die we hiervoor hebben kunnen echter slechts uitgevoerd worden wanneer we er zeker vaan zijn dat komend week bovenstaande zaken gegarandeerd zijn . Bekijk hiervoor ook de Rode Drad .
Daarnaast zal in die groepen di ;e niet direkt met de studentenStC- - gekonfrontoord zijn, bekeken rsoeten worden op welke wijze
aan de opstart v •^.n ven unive_ sitaire -tktie ;, tegen de stops
en de bezuinigingen in hun akties een bijdrcge kan worden gee ::ven .
We denken zelf aan-, 1 . verspreidin; LOG-pamflet op basis waarvan
do oude hanclteken :ingen- •a ktie gevoerd kan
wo : . en .
2 . In do akties d bedroiiging schetsen - op
korte teamlijn,
~-lc` r „;;evoerde verslechterinr on, o l_un e
e herstrukturer
Ds

Zij

de

teI Mijn,

studentenstops - 3, . .3.

In ~..e Raden werkeen
een -r.ctio wa ;irin de strategie van
-1, , . .7 .
,i, .: st j
-li .
. :on om
mee duidelij _ te „Aken dat Ie bezuinigin, ;en
is •, en ook tref f en
en .-e eis en .,ec:a_:n maken van de
;tc

.

_

: .

.-

^~I11 2 . .

:^

_T-

li . Dool` zelf een gcedo
.- o :r de t . linteen v. .n de studenten
te voeren en dit in een . .!gemeen kader te plaatsen .
Inde b :r_-ki :1,,
in hunre kt .ies op _iet voorstel hierover hun gedachtes moe ten laten ? •n
-. ,
zwl

H
Het bestuursre 1_:_rt v ide universiteit

Z

n

mStc rdalï.,

Diezelfde Klein die 22 j 2- nu ri nc.ar : Amsredaii komt, heeft aangekondigd 1 februari een-uitsprak ever het bestuursreglement te doen .
Deze uitspr ak z-1 n :,.Ï--rbuiten gebr-.cht moeten worden door een p:,~
.
flet era erin we wijzen op het beroep en de eis stellen voor
uitvoering v :. - .-i l=et bestuursreglement .Daarnaast kn ged . .cht worden . .c.n een intensivering vn de k mpanje
van het front ;; Voor Eten de,-.,okr tiese Universiteit dc.t ic._ st de bezuinigingen nu ook hierc_ • koekreet aktievormen on` -W- ikkeld .
In het opzetten van dergelijke kties kunnen mn . die instituten
wc:ar de demokrtisering toch speelt, speelde of gat spelen een belangrijke rol spelen . Over de vo rme zullen deze groepen zelf met
ideeen moeten komen . Ook-het bestuur z 1 daar dor .derd g konkrete voorstellen vóor doen .
Hier volst - -.an we echter met de stelling-d-- :t wanneer we niet op
een duidelijke manier ons manifester .ell .rond :.et bestuursreglement
we : - de eerste sl-g om de
die zo_.ls uit de Rode Dra-.d blijkt
komend jaar sterk ter diskussie zal sta-n - hebben verloren, nin .
omdat dun ook
gis . weer ir_ het offensief g_.an (begroting,
- De beroepsprocedure niet in de mist zal verdwijnenm_rr
. .r zelf
eng mistig z :.1 zijn . Steeds hebben we gesteld d~ .t het erg gev_ ..r1i j :, is o ;,, het .ogero-D te zoeken omdat hoe hoger we in de
nederl •: .ndee rechtst .-:a..t ko,. .ien hoe rechtser het wordt .
ITe re_.lisèren •o ns echter ook d ... .t wij
op korte termijn
niet zoizder meer een - .ktie v . .~í :_ e vroed krijgen op de abstralkte
leus : goedkeuri :i bestuur sregle~ent, ra : . . ._ dat we daarbij afh .^.n_.elijk .zijn v ..n de ~_cn_:rete c .:ze :2r .tiseringsakties die er gaan
spelen, komende weken . . We
i _.n ook dat de Ueie 4 .dsraed koneh •d e donderdag niet verbaal over de nood= ._. ~ gaat ._
maar 0
ons - in de . _?l . .nning v_ haar eigen akt .iviteiten - uit het dillemma
helpt .
N:. :- : .st politieke m :1r_1tsontolooing z :,l er echter ook in de r ;.-.den
. .,n demonstr tieve politieke r :l chtsontplooinb gewerkt moeten
worden . D : • t
door d -.--,r wra _r nog geen motie voor -~n m:me v . n het bestuursreglement N
:-JJ-R- KLEIN verstuurd is, dit : .lsnog
t-; doen en twee door te re . .gcre :i cp de uitti,pr :::. ;:k :r n Klein .
Landel j : horen we de r;c :de-.ipso z :._•. d eer. uitspr :.a:k te laten doen .
Sortie d .:t de
het ja
andere _ . . s ; kno r

ce

sl g begeven heeft
. ~~ ,, , over naar een

] ., •t ste Nieuws
.
c: :ri jver deze, - stuk
,r
van - het ASVL-bestuur heeft v :3nmiddag
::7 cl, ~d
e()rienteerd over de mogelijkheden v= n een duurte-front
: :_i; jongeren . Hierbij bleek dat het ANJV, K ., J en NVV-je .
cnèerhz~ndelingen aan het voeren zijn met elkaar voor akties
t~ :ren de duurte (waarmee het- L,NJV en K.``J al met handtekei:ii :g,enli jsten bezig zijn
rit Lied:voor ons dus perspektieven . . ..(eer_ schriftelijk voorstel
hierover komt donderdag, of het uitgevoerd wordt is afhankelijk
v~•ii Lister K . sekr . Sociaal ASVL:) .

1 21tC:;r :1 ASVA-ul.skldJJZVJt :. ,.t_
3e H.,:urpand
:O jan .1 74 Voor do Beleidsraad van .10
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INLEIDING . .
In feite al vanaf 1968 zijn er tal van c•n twik:_elinn- en rond Universitaire bouw cp- de -rorc -- .n ede Va.llcenbur :jc. rstr . , de Uilenversitaire
burg en Valkenbur g3 projekten,
Al zeker drie ja :.r h . ft de :ASVA zich er hier en daar een beetje
rioe bomo oid . Tut oei 1r :t . ~,ri~zcipiolcr e diskussie over de polit ieke aspekten van cie za .-.k is h et nooit gekjmen .
Onder druk van de ontzeil{ .._~linge :i -toenemend zicht op het belang
van ruimte-aangelegenheden i .v . :a, studentenstops en afknijpingspolitiek, de 65 miljcen enz .- zijn een . a.astal mensen binnen de
ASV . vrij kort voor een definitieve behandeling-in de U,.? . van
mening veranderd ave de te volgen lijn in deze . Vroeger stai ipunten waren meestal voornamelijk gebaseerd op de koppeling van het
Valkenburg aan het Uilenburg plan, waarbij een gr :)ot aantal woningen voor de universitaeit gesloopt moesten worden .
Behalve dat de argumentatie nu dus verdiept moest word n werd
bovendien de standl untverande inr: van mensen binnen d e ASVA axx
.door de pers aangegrepen or,-~e ASVA in diskrediet te brengen . Zij
stelden het v-oer alsof de ASVA plotseling de beloften m .b .t . het
3e HP in • haar verkiezingsprograinn.m:a gedaan, niet meer wilde nakomen,
Om de op deze wijze gokc :nen ve troebeling togen te gaan en om
de beslissing van die UR-fra:_tie beter te funrie : on besloot de
beleidsrand op 21 dec . dat er een koi:z::iissie ingesteld: moest
worden die de zaken nog eens op con rijtje moest zetten .
Op het verslag van deze korn .:::.issie zcu de DR haar standpunt basen
ren over de vraag of er al of niet een ledenvergade int; gehouden
moest worden voor de be-.i^ndelinj in de UPS .
Die komriissie is i .v .r.: . •J c v..,._a_ztie ben keer bij elkaar geweest,
op za . 5 jan . j .l . Dit stuk is voor het grootste dool een ve slag
van de argumenten die o . die vergade . in., naar voren zijn gekomen .
Verder zijn hierin een e.c :ntal ,~o : evsrts uit neta s v n .--let CvB
on an schrijve . . dezes vermeld,
en eon •a ;ntal perste .nl ;xco leni :n
Als aanvsllirl`;ea c ;a dit st>

1i.en, n in iede . . geval :

ccia ...l Geo ,•r afisc_io bijdra„e
ras d diskus s7.e
ASVA ever univc sitoitsbou :o op Vc.l-;erven
.=alternav
ken~-jur,-r . Hierin worden oom vijftr_1 direkt t- :tieven v.. .~r het 3e HP t „ •~ sci~otst plus een aantal alternatieven

je i<P

hang .2

up lan~cr :: ter: .ij~I v~1 ;r net .gele plan Valkenburg/Uilenburg .
In dit stuk wordt van Dezelfde ~r~cilisscn uitLeg~sr..n als do,- uni7e
nam, !r k~nsentro.ti , Jvne .:liE cio vloeropp .
-De . alternatieven lijken wol duurder te worden dan de Cv plannen,
de -ciréxt tc verwerven
zin cc^_t e : •
-; n hot 3e HP2 . Jota : bc;tre:fl enc :;e eer_ nieuw °o ou:r t,3n_ , :IO :~ve v : n d a-fakulteito -_ n -7e V: .str .
_
, 27 n,v `73, on^a riekend
door een aantal instituten v .^m c c letter . nfP.kl1teit .
L

_

. stuf e.n nO~j tljdi,_, onJer 3_ :-leden te
Er zal i oprcbe ril worden -deze
verspreii,en, in ieder jov .: .l li ;;ken zo ter inzage op het AS VA-kaistoor, Balie .
Verder kan nog het stuk in Pa p~i eren Tij,,er no .17 (op de B3 van
21 dec . uit 1~;e_:eeld) als achter ren : cïien n .
1 . Uitbreid in ., en -Afknijr ;ing,
Met name onder de- ta ;_enstande s •v an het 3e HP (we handhaven de
naam hoewel het ondertussen cm een kooppand gaat) worden er nogal eens argumenten gebruikt als zou pret zijn dat
de UvA helemaal niet zoveel ruimte nodig heeft ; financiele arc~u:vonten helemaal niet zo zouden Lelc en omdat de UvA wol zuiniger m
met haar budget om zou kunnen springen ; als da~I toch de UvA
urtge )r eid moet worden er dan nog wol - plan t :3 zou zijn in Za :-.ndam
of in e Flvvop. olde. ; de !ï*nstcr ranse bcvolkinj uitbreiding van
de universiteit niet zo zou wensenomdat ze lieve woningen of eng
dere dingen zouden hebben .
Van de kant van cie . v . • rstan .aers worden v,-rak argumenten gebruikt
als zou iet Zijn dat
:
De- UvA veel zuinige zou m .^.vtan dz: en met hot budget waartoe verdere ratianalisatie , consentratie , z ui.nig zijn reet de middelen
van ciebelastingr et~al :r ! nc• ~i zou zijn ; ondoelmC:ticje aanwending
Te g aan
van.. de .r
.- 1 ijktse uit ~r. i ..i nd -o- »,~
.
jr
, s .~r_eelsf _rm cie t e-.an`.c.
wij strev
moet weden ; volledige ke,nsentrati„ hct deel is. ,7 a r
ven ; voornamelijk
- r c .-.brek ^ .n _ uimtel jke konsentr atie de zo no
nw0ciza íC liVjke interdisc_ .- .linaire sa me n\+ erkiri niet val ... e •;;-• ra ndrand
komt .
Al dot ;01 :~_:: argu~iont ;.~n h . en j, reilang do diskussi ve . treebeld
v~,Cr- t -, Is t,› ::.ast .^..Ders riet !.ezel de zuinii- .
Het feit c:at
held o,~ .de
j-- --t n1
td .. ~

a . . Lé: c ri S e elkaar
grote J~dxci . 011 ! : .

::?_et l C~ I :~: ,. . . .-i_2, Al tientall~:n j :-.ren worden
tr
reel: J : .i i~tUï . :i in V : :1 :v B-fakulteiten

C:Cn
`i ; .

HP
.

pag . 3 .

te bekostigen . J,.1
zijn d :, Ininder nuttiao t A-fakulteiten
en daarin niet
;.ie
en Eonni :n Solen van do sociale fakuituitachterje U1 .2ven je ried . Dat is . C,., --n toov- .,.1 . Dat is een
kwostie,
val
s =t dat rekV~ninj 1-iou,~t met cle belZingen van .-, z2 iiiiist,ri z li ni,:: t v . .t c .-ie v= -. .,t YDlz g niet :net het
Belang v ,.,n
cpieidinjen wel met het
belang van direkt bruikbare research
In :1 .t Ru=triJt Str uktuor111n rkt, 72 zien
dan ook e en
berekening v~.11 Sri` do n~~„.1zak,:L`J-ka- ruintenornn per student die
2
.;nt, staan
feiUitk, - Irt /stu,^i
e-naa
ten per 1-7- 1 11 wa-z-.rin slechts 2,2r.i? student •b eschikbn .,.z is .
De volle . bi olict.iek2n, het te . klairo*boekenbestend/bulget en de
rocsterproblemen van do administratie i .v .m . te weinig ruimte
zul .-an dan eo! : eeni .ader beken ,1 zijn .
Ook al een flink tijdje roepen allerlei eensen dat het iffil-ver3itaire onderwijs best wat zuiniger aan kan doen . Het dan • vrijkomende
.geld zouden deze mensen xxx resp, naar keuze aan werkende jonger
ren, het lager ende wijs of gew :;un de belastingbetaler willen
doen toekomen,
De ASVA heeft daarentejen altijd aanget rond dat er helemaal geen
Jegenstelliojen tussen bilangen Qn werk2nde jongeren, andere
delen van het onderwijs en - not wetenschap.:elijk onderwijs bestaan .
Dat er nog nooit W cent die de univertiteiten afstaan aan
deze groepdn is toeCekomei maan dat juist uitbreidinE van de universitaire pot ook vaak uitbreiding van de andere potten betekent .
Bovendien heeft de ASVA altijd betregi dat het niet aangaat de
unive siteiten die juist a l er geld nodig hebben om net onderwijs ten behoeve van e ievo1kin te verbeteren en me= open te
stellen, om die toch al krnp wittende unive siteiten geld af
te pakken, terwijl er in np 3r1ani juist in deze tijd van krisis
superwinsten worden gemaakt W= mensen die toch til tot zie rijksten
behoren, 3ovenJien is maatscial_alla gezien ie beheefte aan akadenici nog mtoein veel .groter = ..:.et a .onbacl -niet name doktoren,
tandartsen, c -.ier.-ici en lorerdn zeuden n ;j veel nuttig werk kunnen
ioen-,
Juist echter - : .~drt jarelensvrE vanuit sterk Je .:r ie grote onderneninjan en hun kjnjt;nkt~eur bz~InvloeL~~le -)njer -,vij sbo:,rrotinj en nje-rinasbeleid niet Q te weinig net
.. deze mantschappolUke eisen
dient l€ Universiteit steeds als zij geld
nodig ~t :eeft ze saA naleljiz te zezaean ;lat dat W?„Jirag van
1
•, .
ministerie 1 -)r-;
V ::al

nit

c

~>

~

X

d

I

4-

geld nodig zeeft start vast . Dat mensen die randrineen op vermindering van hot univnrsitdiro,Ondjut
de univcrsi ,o ~t Vest
zui-nijdr nia zzu
inen,reghts in de-k=t spelen is bioruit
duideldk . De - Iefficianta á oostdijn
; 1 van de minister is immers
een hela andtr Can tie wl v .-eitl-n . Of in __Je wij zuini ger willen
doen Gooit uen minister die Coerknupt van plan is de universit ;aitern
kort te hou0en nieti n= Wahive=sitwit niew den
autonoom te 2jn .

00 1

L . Als tweWe belanGrjoe princieps kont de vc=houlin

van de Universiteit tot de stad in het gading . In verscheidene nota s vanJn
het CYB komt naar voren dat de Universiteit in . ieder geval binnen de stadsgrenzen moet blijven . Dat zou .gunstig zijn v_:cr het
klimact van de stud, daar is geen twijfel aan . Maar er sta:.t . meer
áp het spel .
Terwijl de afgelopen regeringen de unive siteiten minde
ld toe 0,
dachten dan nodig was verging let precies zo met de stad Amsterdam . De ansterdamse Csmejnte die, zoals bekend, een ree eljk*progressief beleid voert, ha-d het laatste jaar een flink tekort op d
de begroting . Verder ligt let Arste :damse werkolozenpercentade boven het landelijk gemiddelde ter wjl nog steeds 7 allerlei v eorzieningen als sportpkkomelatie, kulturole totstr .,.nden en Sc-zondheidszorg er sleciter nin toe zin !en elders in het
gek
Bovendien zijn er steAke
zin ~ :z ;1t mei : non een -- ook
D door
den Uyl nnnyaj ,.r:l- 1-,-*ZG b .z, 1c-, id,
al Gebleken is dat het niet
rE

bepaald aan de bevolking ten jouwe komt (vrnaj het de Engelsen, de
Noren en onze =eron maar), aan Ansterdam een voel Geringere
plaats wordt toegekend den voor Nederland en de Amsterdamse
1.)evolkin gunstig zou zjn . Nu is je UvA Lin van d, grotere werk-

gevers in A=Iterdam, terwjl een Universiteit incerdnal een stad
levend houdt, ook op kultur ;jrl en s.--rotier gebied . Uitbreiding
v,.n de Universit2it binnen Amsterdam is dus van Erort Politiek
belang .
in dit
dient nog eens te worden je~ejen na, -.r uitspraken
in verschillende

nota
sdin

r$

heden te
ty: ;i .3t-is,tt:lefonis -te .-„
wakers, portiers, toeinies jarsomwel, personeel kbffievoorzienirig .
Zn feite 11e0 liet er 0 het persen vnn 33 instituten in W gebouw)
cp dat er wcl entsinjen n . :0en , vrillen .

C . Zon ia . tstó Punt ant WrX >enekan mout worden is int zg,

gronisaximum 1 vgn 253D0 ztijentun voor do WA . In . _iet -ruimtolijk
strokt
„ :
1 72 - wer20, Mt ietal min f mzir vinnnew , - r2 .
Er 12= j .n2 sprake vnu lela a Mere .Wran rin,r odn nptinnie
grootts v_.:1 ie UVA S
.:M
een ruiatajgk un2e za2k . Allaan lot 10,tste, waarvag - uit genwors
plan Met . J=Gij

eerst uil 1~0L

innsoln,

komt

Wormd tot aeil

gewenste ,jri .)tten van jessen eo ICCOG en 05050 stuidntin .
: ma .kt het allamnal niM uit
.
;
V-, .L,jc:ns jie
twie ende ziek
als ten=inste aan een zzkc-re mate vjin - ce4tralisreinn voldaan wor
Alle rui mtoberekenin,en Onan echte uit van dit getal vrn~ 25000
waarvan er 18000 a-studenten zouOen moeten zijn . Dit aantal - zou
-via akstrapelatie berekend Qorond 1978 bereikt moeten zijn
(Rsp bijlage 4 .01)
4ï
Gezien let feit echte ., dat studontenaantallen niat to berekenen z
zijn (en zeker niet sinpel dier ekstrapolatie) gezien het ontbroke
van ar .z~Uinantatie voer -net . handhaven . van zo in bovengrens en gezien
het belazij dat uitbreiding van cie UvA voor iedereen en zeker voor
Arnste dara heeft, lijkt het onjuist je vast te pinnen oj een dergelijk getal . . Aan de ene kant betekent dit dat het agjaist is een
totale ruilteve0r02nin.9 alleen hierop te pl;r~nnen in de vorm van
hot erincie7e v :n enkel nijuwbjuw in e-ijenioni, van zo GecGnee.ntrgprd moje A„k ixgzxxx bcuwenn i .p .v . een systeem van zowel
nieuwbouw als j~k ;:,ereijlolj oude >alen aan te k :pen . Dit :princiápe lijkt in =lid jlanren onvo brekel k uct .._et zpzetton v :ai (--t
3e HP vebon2en,*op dit niet lonkboollijn
var dat riet deze
eitbreidinj nu in feite bezuinijinn op . ante j torm n in huis wjrIt
Gehaalj zal ve de zy nog iniejaan wcrion . ,
Ten twerin beteken let bovinstann-Je echte . dat er wel zo vcil e egell mggite jennn rot worden kredieten te krijgen om je . ncedznkeldke uitbrallinjon Ja .rmee ;e financieren .
1

.

3e HP pap; ,

110 zullen

wat

i-injr :-- .,.n
vermoedens dat h-, t , e H P
o> de laniera tormln binnen een Orzuinijinjspolitiek past .
HierMv2n is
in gejazn cp en personnelsberuinijinjen :en op
de
-int Serie AP aan do bovengrens van
25000,. Het inatste lient nok wit verder uitgewerkt,
Ielere
-als er J-n, -j e rr~-zrts;n over de de - nc .: 2z aak van kon-,
e

sentratie in het 3e HP gesyraken wordt, gaat dit .samen met de .
opmerking dat dat eindeljk kan betekzunen dat alle bestaande
huurpandon Jn la latierenink . eindei ek afjastc*.ten )cu:a4-ïer.á word n,
wat grote bezuinig__
:~a,ar -ranjezien het ean princiepe is
niet mejr te huren- op den duureon vaste kapaciteit betekent,
In .. het. memorandum van
wordt op pag . 2 de relatie gelegd
tussen financiering van alternatieven-van het derde HP en het
niet hebben van geld i .v .m . de . bouw van een nieuwe radis,pl-le f ak .
in de Bijlmer .(Bullew kl . B d=km twee var- d e vier alternatieven
die
daar voor het derde HP noemt wordt verteld d›Wie niz
reeel zijn omdat de . Universiteit niet over voldoende kapitaal zou
bezitten .I .v .m . het feit dat de bouw van ie nipt-klinische instituten van de medische fakuit3it ten laste komen van de U2iiversii
telt van Amsterdam, , OP zich is het natunrljk schunnig dat de
minister niet volledig spaknt opkomtvbDr de kosten van een voor
Ce bevolking dermate belangrijk iets- als een medische fakulteit .
Op z n minst moeten we achter voorkomen dat een dergelijk staaltje
van afkn ppolitiok nog eens dub~21*gp je universiteit gaat
drukken doordat het in ie komende

jaren o .k nog eens 2x
investerin~Ten in andere Gebouwen voorkaart ., Er ;;a _n van ver.schillende zijden geruchten in ronde dat bouwkownisdies van de
universiteit ern de heer
in het, verleden wel clegelijk
tehoerlQke bestaande alternatieven voor het derde HP aan hadaanbiedingen
den kunnen kopen ; ja dat er zelfs
gewenst zijn .
en de zijuene zouden die -kennende de wens van met name
de l etterenfak . o m liever na
:r andere gebouwen uit te zien- .
.gewoonweg afgewimpeli hebben .
Ook nog inverb-and r. et het ver luizen van de medische fak, word
het zlternntief genoemd om in de eioer die fnk, ve laten panden
inde -e-delen van de UniversiteLt te vestigen . Dit wordt door
met hetzelfde arjument van int te weinig toegekende geld
voer de nieuwe leis D .nnr,:: :-Dr z~_, uJen nl, :1.e oude panden verkocht
MoetGn worden c
de nieuwe te betalen
Behoud van de bestaande panden -likt nu een van de eerste isen ~_~
die passen in een beleid dat er we keljk cpr gericht is de uniirer
iteit uit te breiden .,

p=-G •7 .

s

65 r::ilj . ci re l_t zou vei : :T rijn~t_1 wa Beer c plannen voor hot
3e HP
blaf van za . 6jan . la ..t
~c-„,-- te_ ncz. duic eljk een ~~•a ,.tj e over
veer U 1 aà :: _11i_cïl iie C_1 ~~ Vom. - oven v .)cr°:.1oli, ; uitkc n ï1
Xxx: D3 C.Ite: ^ G1 . : ;11 v;_n
nu, volgen daar,
. :e ic •0
:, t D11 ,. : . :1, =_ .I i
r
zeker c
:tt b .•.`st
zeker voor
de korte tar-lijn financien_ les te krij •_ en .
7.3 t

ve ,r
ni in;_ en
III .Dc

G,

l

1~ ;: y

_ . .U=

t,

_ .. V in ~i.`.

t : kri
^ :-- we1 ;
r1lat
•_.t tegen be-uin_.~ Jjs L a ric t is kost dat n_e t

ee rekenir. ::-er1,

Voorop stelt _let Cv3 altijd

bccreken
:

•o n

da nieu •.ibcuw4 zoveel v rdeliger is

en w~^. ..rb ij

wordt narigetoond

: an verbouw . Afeezi a

van he

berekeniw~en nooit zijn s rneIli;eyr.+ ln met fg -S t en
die a . •n eonon dat onderwijskundig nieubouw ook beter is dan verbouw,
-en alleen net in ve=banc brongen van de kostprijs met de Geljko
feiten zou tot -zet werkelijke ren,,enent leidon- rijn er ook nog
een a_ nt -1 deskundi •g eeri -_e de verbouwp_r_jzen zelf aanv .^.l len .
Allereerst crr:,t d erbij gewezen op de officiency van een S~ebouw
niet de af*metin ;en van het .led e ha . .rpar~d . De . nota van ele letterefakulteit toont aan iat do r de, rare a .f::.etir~ •a en vrij veel vloer-cpp . niet fun ,tieneel is wat natuurlijk de kostprijs per m 2 op
jaagt . Bovendien zijn
renspon die beweren dat
e vcrbouwprijzen
zoals .. .. ^. r kx± de b ::;uwelesi{u_ziit; en berekerid, al te zeer toewerker_
n . .ar een ideale situatie wac.rbij alle kamertjes mestanCaardiF,
seerd zouden i oet:en Tic= Jen . reit is in ieder •v al dat bij d1e
gebouwen c7,-ie Ge soc . gec,;r, :n an~iragen de ve_^bou rkosten ver beneden de do .::r net Cv3 gehanteerde --er id elde liggen . Dat he :.aft
CUI{ te i_l:.Len met 2iot
c .-wat je . .n een dC rel •j ke kwestie m .)eilijk
met
3012,cn k n . erken omdat ïIe kwaliteit Van een huis sterk
V ^- .1 huis, 1lil~_S 1: X21 V ~._ :; C L1i en .
t
r ~.
~ c 1 ~_at
a~
.i
on tTtiC eer:
~~
+
.r.
• de

feit dat

deze

•

C1 3 erel:enfin
. - cn7 -tee-s

;o ,r . eken . Dit ie

:?et

V^. li 5 V^n

3 fek4

nooit precies in
ecn 7,ebou : A, .,s t, Lo giep is
it eerli :- : bij een
nieuw, op
kleiner
,, can bij oude best c. . •. nue p^~ .n ell .
Vo •r ce ou e
:et Cv3 echter verCCh±l? C11dc ; bc .:~ =
Geil :
Dz :;t celeelt nQ ai wat . Bovendien
wordt
instituten ziel
t1ef
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3e HP
al - tien ja . r iri;o :; e.st heb en
V_cr het 3e HP wordt
1 het ;getal van 1C , caiianteo•r d,
terwijl- juist . dit pan ..1 do-r :le vas cli ` .;ende afr . .etin en heleiaaa
[;clan maatpak . voe•r de instituten kar. worL en .
Do effinciercy v.-.n ^.l . . .1 als
r. _~lt rog eens toe el
door r. et;l1~lu ._er
ie
Geen z , r grote i eist n~:
van _met v . ri e ij :b .I ~ 1i
C1+ `
~.ft ~okoi ctatE
iot is al
langer een arj=:ent Jn . .o le ~-erenfa_ru_ soit vivat pá.xx net karakter
:j. . .:
nor-1.12

-

vv

=L`

it
iC ..~

E rCl .
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III K •_ :nselitrati e .
Het alternatief v,- n e socif- .l .yeosrafen
nog con paar
vo •.,rdoien . Het belan„rijkste is dat het hier niet om konsentratie
binnen 6,5n pand, rta . .r
een gebied met een aantal riio :c:elgro
te panden gaat . V•z :rdelen i- van zijn :
- Het betere werkklimaat
-- De grotere rnogel :jkhzeden voer eenheid van beheer en bestuur .
- De gang van studen en tussen toch niet al te_ser van elkaar
li jende gebouw n heeft zowel veer de student als voor de
stad (café s) bepaalde voorcelen .
Als voordelen van con vol _edige kozisentratie noetm het Ruimtelijk Struktuz.~rplan 72 : Efficiente: organisatie, Interdisciplinaire samenwerken, Tegengaan ondoelmatige aanwending personeelbestand .
De punten* 1 en 3 zijn al bes . roken . Wat betreft punt 2 : Een
.„
lachertje . Al jarenlan- woon verschillende --instituten
in évn gobouw . Nog nooit
ze ssamengewerkt . Samenwerking ha
.langt irtr• ers af van de wetenschapsopvattinG niet van liet Gebouw,
Mensen die dit argument hlcnte . en _:.beten eerst de vah„roepsindeling en de ASVA bezwaren da.aarte;ge_i m` :r• eens ;voed bestuderen .
-

-

11

IV . Konklusies
t o„-r, uitbreiding van de Universiteit
Vo ro sta-.t dat „:et ons
Het is echte onzinnig dat in een vast plan te doen . Voor de toe
kolnstige behoefte is een aktief aankoopbeleid in bepaalde sektor::van de stad voldoone (dat valt evt . met cijfers te illustreren)
Gezien :le bezwaren .(v,:, :ral vare onde .wijs kundige aard) is het 3e
LIP niet het moest jeschikt Toer deze ui.tbre di,-ig .
Jovenuion is ::.: et ie vr .arm of
plannen wa . :Z in . liet 3e T- past
niet neer bedoeld zijn o j~ ancrë
r t ;:r:dijn de U tci.t vast to pinnon
Clan :zn r c-roeirlog.:ll l_Iioden te bevorderen . In ie •d •o geval dienen
n ri
Fv Z n i-„_ ko ` rl :t-ici n1sch instituten wegens
4

-

5 - iElp

C_e

TI-

4

brek~ :iee tninisteri.ele subsidie

De strijd

iyullewijk) . toren te worden gegaan .

d rvoir is een politieke strijd, oude-°deel •• t-ae;on bezui-

nijin en o

c l:~lle : cieve v :

zcr~)

zijn

La ::,rb

;rzionir_jpn (on .1cr:aij3, cezondhoids- •

:r iet .:-1b> : :~o

-zlt-rnatiev .a n

jaren zeke .:^ .zu1ien voldoen, Uit
ï dcr .i o i

; kcze. n

d t

Cil

:i _ r t

deze alternatieven dient nu te
k .- acht

1c

fe moeten ons niet laten chanteren
-..at c -,: :Ons
33

ï1C .

e

weer v . : n
:ic : t^,r

VC : ron

.-)r :. :;t
Cc

zou*

ïioi d

n~C :3n

die de . komende

,dorden

tï,- ebrach
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bedrag van

.

rril j .

all r :ijzinj van het
v---,i-1

2•

de _,kozen v Monsin ; in h -t kt i ~s n._,

t»nive_ . ci tea it, samen met
voren br :nr;on en ~~ald

namach ti en zoals vs .- r ieàore reeele ve , bet .arin geld bemachtigd
moet Worden .
Voor het dan bra .-k blijver. ..e terrein n---.n
en - clan als Je

weerlicht vulli-.n-.; 0.I

de

V2.1kenbur,-zrstr .

dien- ,

gezocht te worden . Of op die

pla ts beta .. :.ib :r,: woningen .J; ~~b :uwci kun : :en wcr -ien is met n ,-„-.2e
° nw3jo je g :3luidshinC`.er *o vraag . Ben rto ::~ie sporthal,
Ams .terdai:: een

jebrak a . - .n i:eef ;

haastig,

De vol -Tenue af upr
de AS A .

a :k

3

:

r

is nooit t weg

.

f~ emaa.kt vo _ r

a .s .

zá,

15

om 12 uur

1cpelijk kunnen we c:an a=_n weken aán de organisatie

van een algemene ler= ::nver~~cier_n. :, .

•r

1

r

4

De houding ; vn ;k de ll oculteit d r Letteren tegenover het
pond-Valkr.nburrorstro,t
Do 1 ,)culteit dc :r L •;, tteref heoï t tcp onover het zol ;oiiaaude
Derde Huurpand, later Pond-Velkenburgerstrnat .gene,nd,
nooit 6én moninr ; ~coei . Oorspron -rolijk, vóór er con reculteitsrend-nieuwe stijl bestond, hiel het grool.ste deel ven
d • • Faculteit heler.,.~c l gc •- n mening . l1eon ~o bouwcour iissio
(3ijpest jn) wrs v6ór. ; . alleen het Institui t voor Ileerlendistiek was toen . Torn hit voorstel o-n int het betrekken vrn
het pond accoord te gaan tenslotte in de Faculteit werd
in °cabrocht, werd door gonoond instituut eon nota joproducoerd, di-0 vooralb(:ti.-era.7ing had op de sociale en stedebouwkundige bezwaren von het plan (3_6- 72) . Deze nota was
voor de Faculteit aanleiding tot het organiseren van een
hearing, voorin alle betrokkenen, zowel buurtbewoners als
universiteitsbestuurders, werden gehoord . Tenslotte verwierp de Faculteitsraad (ondertussen nieuwe stijl) het
pond .
Het faculteitsbestuur en de DBH hadden hier geen vrede
DBH schakelde Don lIa^~ in, Den Hoog fourneerde f 65 .000 .000,
en verklaarde er, op
verzoek, nog eens bij dat het
geld specie,) . voor het Pand-Volkenburgerstrrot was bedoeld- „-(Intussen weer door Klein herroepen) . Liet faculteitsbestuur
naakte hier gebruik van door het punt opnieuw in de Feculteitsreedd te brengen, ditnael slechts vergezeld ven twee
nota s van het CvB . Op grond ven het geld is de racultëitsreed toen op zijn oorspronkelijke standpunt teruggekomen .
De kwestie komt nu in do Universiteitsraad . i enaens de Subfaculteiten 1 en 2, Nederlands en Overige sfesterse Talen,
die santen het overgrote deel van de gebruikers-in-spe uitmaken,, en ned e namens de bibliotheken die in het pand gehuisvest zouden worden, is er nu r) en nota verschenen getiteld Nota betreffende een nieuw gebouw ten behoeve van de
1-fakulteit aan de Velkenburgerstraet of elders, waaruit
ten eerste blijkt dat het gebouw onbruikbaar is voor de
lotterenfeculteit, en ten tweede dat de meeste toekomstige
gebruikers er niets voor voelen .
(h1oerl .
,
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Demonstratie ASVA
Op woensdag 12 december rond het middaguur, organiseerde de
ASVA een demonstratie vanaf de Oude Manhuispoort naar het
Maagdenhuis, gericht tegen de opstelling vanft~staatssecretaris
k:.ttN . Drze N.LEIN vergaderde op dat moment met het College van
Bestuur van de T.vA over het Bestuursreglement voor de Universiteit .
Ongeveer 400 studenten (o .w . plm . 80 kaderleden, zoals ASVA-bestuurders en leden van de Beleidsraad van die vereSiging) namen
aan de demonstratie deel . Opmerkelijk groot was bie„ aantal eerst ;
en tweedejaars studenten onder hen .
Enkele van de meegedragen leuzen luidden :
Gratis onderwijs en geen afbraak van de democratiserinu*tt_
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MiddenOostenbijeenkomstABVA

Op vrijdag 14 december, te 20 .00 uur, organiseert de ASVA in de
Aula den bijeenkomst over het Midden- Oosten en - uiteraard de olieboycot .

FGI: (Id4L39_ -

Betreft :

ASVA-meeting .

Op donderdag 29 november j .l . belegde de ASVA een vergadering
in de Oude Manhuispoort . Deze vergadering begon om 19 .00 uur
in aanwezigheid van ca . 150 studenten . Het geheel had een rustig
verloop . Over eventuele bezetting werd niet gesproken . De motie
die werd aangeamen gaat als bijlage A bij het info .
a

44
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KLEIN .
De ASVA
stelt voor onderstaande motie aan te nemen om zo
aan Staatssekretaris - Klein duidelijk onze eisen naar voren te
brengen . Afschriften van deze mc .tie zullen gestuurd worden naar
de Vaste Kamerkommissie voor Onderwijs •e n Wetenschappen, de voorzitter van de Universiteitsraad en de pers .
MOTIE .
Studenten in vergadering bijeen .,in de Oude Mannenhuis Poort op
donderdag 29 november 1973, eisen van Staatssekretaris Klein,
Dat er. een werkelijk progressief onderwijsbeleid tot stand
moet worden gebracht dat gerich~ s op het bevorderen van 7 de
interne en eksterne demokratiserine van het oriderwijs0
- dat dienovereenkomstig het voorontwerp van wet houdende
verlenging en wijmi ;;ing van de Machtigingswet Inschrijving Studenten ( studentenstops en plaatsingskommissies) .
wordt ingetrokken en het Recht op Onderwijs materieel
-- door met name uitbreiding var_ de formatieplaatsen voor
het onderwijs en onderzoek, en niet voor het opzetten van
een ondemokraties en centralisties beheersapparaat wordt veilig gesteld ;
dat het bestuursreglement van de universiteit van Amsterdam ongewijzigd erkend wordt om zo een minimale voorwaarde te kreëren voor verdergaande demokratisering van de
Universiteit - van Amsterdam :
dat elke aanvraag in de toekomst voor verdergaande demokratisering op basis van artikel 55 in de Wet Universitaire Bestuurshervorming, onverkort erkend wordt en zo de
reeds bestaande demókratiese rechten van staf, tas en studenten gewaarborgd blijven .
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VergaderingvandeASVA-Beleidsraad .
Op vrijdag 16 november 1973 vergaderde in de Mensa (Damstraat) de
Beleidsraad van de ASVA . De vergadering begon te 20 .00 uur en was
om 22 .00 uur afgelopen, omdat de beheerder er toen genoeg van had
en naar huis wilde .
Bij de aanvang van de vergadering bleek, dat niemand van de aanwezigen de Beleidsraadsstukken had ontvangen . Eén der aanwezigen riep
het bestuur terzake ter verantwoording . Toen van die kant werd aangevoerd, dat de stukken nog niet klaar waren geweest , repliceerde
de vragensteller, dat hij op het ASVA-kantoor zijn beklag had gedaan over het niet-ontvangen van de stukken, en dat hij d rbij de
vrijheid had genomen, een blik achter de balie te werpent em was
daarbij gebleken, dat de stukken wel degelijk aanwezig waren, maar
niet gereed voor verzending .
Het bestuur had nogal wat moeite, deze zaak weer enigszins recht te
breien .

.0

Zeker 70, misschien wel bO studenten (voor het overgrote deel duidelijk jongere jaars) gaven met hun aanwezigheid blijk van belangstelling voor het reilen en zeilen van de politieke vakbond van de
Universiteit van Amsterdam . Het was duidelijk, dat deze jongelieden
hier aanwezig waren als faculteitsvertecenwoordigers .

Die ledenwinst bleek nogal tegen te vallen :

Hela ledenbestand
van de ASVA minder groot`was ,dan men even had gedacht : door een
telfout had men enige dagen in de waan verkeerd, dat men kon beschikken over een achterban van 3850 leden . Bij nadere beschouwing
zijn er evenwel niet meer dan 3000 leden ingeschreven- en dat, terwijl een aantal van 6000 nodig is om financieel enigszins rond te
komen . Dit betekent, zo bleek uit mededelingen van het bestuur,
dat de ASVA thans inteert op het weinige nog aanwezige kapitaal .
Overwogen wordt thans, een donateurschap in te stellen, waarbij
men tien à vijftien gulden per donateur denkt te ontvangen .
Ter vergadering werd duidelijk, dat het ASVA-bestuur zich zorgen
overmaakt over de wijze waarop de politieke vakbond momenteel
komt op de universitaire gemeenschap . Men bleek nogal pessimistisch over het geringe enthousiasme waarmee de heldendaden van de
ASVA door de niet-leden worden beschouwd .
Toen het eerste punt van de agenda : Ledenwerving was behandeld,
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had men nog net tijd over een besluit te nemen : op 29 november zal
een actie-POLAK worden gevoerd .

De punten 3 tot en met-8 van de agenda woraen aangehouden tot de
volgende vergadering :
studiefinanciering
bestuursopvolging
vergoeding Universiteitsraad
bouwbeleid
M .O .
adviesraden .
In januari a .s . zal de ASVA een congres organiseren, liever dan een
seminar dat duidelijk voor kaderleden is bedoeld . Het onderwerp over
a
het congres is nog niet bekend .
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Doycotrneeting ASVA-

0-10 13 november j .l . organiseerde de ASVA een

boycotmeeting om den
volke duidelijk te maken, dat de uitkering van kinderbijslag niet
afhankelijk gemaakt mag worden van het feit of men al dan niet officieel als student is ingeschreven .
De meeting, waarbij ook de
boycotfilm gedraaid zou worden, werd
voor de organisatoren evenwel geen groot succes . Afgezien van
waren
er ruim veertig getrouwe activisten komen opdagen om aan hun protest
uiting te geven .
Gezien de geringe belangstelling werd de bijeenkomst v9oegtijdig
.:c . . :
ontbonden, zonder dat de film was vertoond .

Dam:traat .
agenda .
1, notulen en mededelingen .
2 . aktieplanning boykot en evaluaatie september
3 . aktieplanning oktober voor ASV~r totaal
4 . planning
5, ledenwerving
6, bestuursopvolging
7 . Natokongres

8, Chili
9, Vietnamkollekte
10 . xx xxx g onderwijsbegroting
11, rondvraag
ad 1, waar blijven de notulen van de afgelopen vergaderingen?
mededelingen : de groepen meoeten weer vrijwilligers voor de balie
leveren voor 1 middag in de 2 weken . Op vrijdag namen .
Het bestuur wil zondag het kantoor een bijzonder grote beurt geven .
Dat betekent heel hard werken . Maar als we het met een redelijk grote
groep doen dan het best gezellig werken zijn . Het bestuur vra*t dan
ook iedereen die evr3n kan mee to helpen . Namen graag op de beleidsraad .
Do beleidsraad over demokratisering .die oorspronkelijk op 10 oktober
was gepland is in verband met Chili verpla .,tst na .--.r 12 oktober . Dit
zal dan het enige agendapunt zijn .
De volgende reguliere beleidsraden zijn gepland op 19 oktober en op
2 november,
Het bestuur heeft ket plan om het kontakt toet de groepen beter te
laten verlopen . Zoals al eerder aangekondigd wil . het bestuur diskussie op gang brengen in de groepen over . d e relatie centraal-fakulteitsnivo . Over een konkretisering hiervan komt volgende week een stuk . De
groepen wordt gevraagd in 4o komende weken in hun vergaderingen deze
zaak op de agenda te zetten en mee te delen wanneer, zodat iemand van
het bestuur aanwezig is . Daarnaast heeft het bestuur vo .orlcp~;ge konneerlandici en histaktpersonene aangesteld met do groepen .
ekomomen en psyc -zolotorici ;
politi .fologen en juristen ;
medicijnen en wln ;
gen ;
andragogen en soc, geografen ;
oociclogen en pedagogen . Het is de bedoechemici en biologen ;
ling dat deze zoveel monolijk de groepsvergaderingen bijwonen en kontakt houden met de dagelijkse leiding van de groepen . Dit geldt ook
omgekeerd .
ad 2 . Nu de A .R . een positieve uitspraak heeft gedaan over de kollege
gelden is , met de aktiedag van de 27e, het eerste hoogtepunt van de
boykot bereikt . Dit betekent echter niet dat we er daar mee : zij :, ;
F

1
t nu 1 .::i
oT t
om konkr,bto resul
tater- t CbCaáítairn .
e .. •
;,loeten worden aan
~ .n
n •
kontinue ::; -.rijd . d--(„ e n 3 .or te~unt ~~oet ebben in februa, : i. :den
strijd overi ;°-ins
C
11]et
=loot zijn ton.,gespitst op allerlei
=~~
kleine prikcazt-Jc ; ; clie zeer arbeidsintensief zijn en onze andere
Akti, s kunnendo _ i:~ uiz, Tl . D^ , lrern zet de voorber ::idi.zg geclogén
moeten zijn . Het .pestuur z ,.:.,1
t een eerste voorstel komen op de; dit,
beleidsrand
_on evaluatie van de maand septem-,
ber op het goi_eie akti3ter •j eia van de ASVA .
ad 3 . het bestuur ,^,-.1. O,2 c1~3 be
niet een uitgewerkte aktieplannïng
de ,a nd c,(:)v zbe_, . De globaal nu tekende inhoud luidt :
Studi,~financierin ; vergaderingen in de fakulteiten
over de LOG_crent ; opp o t ` udgetonderzoek en werken a :,n een studiefinanciering hrov_ .~ur e,; soc .aal :
huuraktie en demokratiserinb van
de i)SH ; :onderwik;s : studentenstops en CVH , TO -hetndtekenin€enahtie,
forumdiskusoje
CM-1 t:T0 ..)rochure (-„n sek_ tieakties ;planning ;
buitenland :Ch :il :i . en Universiteit van Amsterdam helpt die van Hanoi ;
leden : erve a~T
_ : 1 eka .teiitaa a.t i •r it eiten ; . hu izen en ,voorbareicial.i ig fe •~ ~avond ; daarnaast zal zoals gezegd in de groepen gepraat moeten
worden over de interne organ Scatie van de ASVA . In e fakul ceit •en
zalf zuilen zoals ho ;; er nu near uitziet ook specifieke fakulteitsakties gevoerd worden, .- et is juist de taak deze in het centrale
kader te plaatyen . Hoewel deze opsouizing erg veelomvattend en
zwaar lijkt, zijn de centrale zgn rnassamobilisatiepuiiten niet veel
,vuldig, Deze :oefen daarom ook hoogtepunten zijn . Zen uitgebreider
stuk zal op -1,2 belei ddera,ad aanwezig
n.
ad 4, a13 eezc stu< .ken verschiinnn zal er wasch, al een hoop gebeurd
zijn . De planning . kal+h~ ns _t~ e Anster daas
,
•
; ) heeft
°
te weinig
aF-ndclcrt
gekregen in de belei •l zraad en groepen . De f_ aktie en het bestuur
hebben dan Gok in sai tinwerking neet de on_clerwi ;s :omtis .;ie op het allerle.a t te ::al02íle?1 v enis zinS g efundeercci de zaak d orGesproker~ eneen
alternatie opgezet, Over . . . .Jt l .,o • en -.,at is een stuk bijgevoegd
. Cvc.. .C?t resultaat en de al of niet no :,dzake1ijko _lktie opa ï e
wordt nadere ir foy_nat e verstrekt . We zullen ons in de b2leids
raad r toeter_ . .endden over verdere kopse :>wenties van de u .,r . besluiten .
ad 5 . Do l odenwerving; gaat uitstekend . Hoewel seen ~ nicele groen
zijn taak V n 00 leen _..ruft vo .1 Z1cil ..̀, is het vereiste .-,a ntal
nagenoeg of
O pp
1 okt. ober bereikt (exnlc i is dat ;1`j Gt te
bejbalen op _ i t- :.i ;ien t) e riet is echter nu noorzai :Oliji_ door ti?, g~aaul
rt
n C:lOt~Gn
Tot
en over
_ :•,_v
et
yen i1Ct
c,
;i ~; C:
l Ot ~G n
ja .°.ï
te
nu toe lieert het L.i : ent op d alcsoptgirOli^. ., 1 ton ^11 de ba ie Sela:, # . jen ° •__ 6 ~ J leden p ~-r :i .. eT .>p dit :,lo ac,_zt s :a~nun- iin . .,.1 dit a1=_~cïlt

zich moeten gaan ve,lggge-i naar dc afukultihiten en de .•. . uien cq •1 o persoonlijke ben:a ,erin
Dok do stc .l.l.t_ : j es Oo centraal nivo ,eten Neer
aandacht e .riger. ., Ver -<er zul d ledenwerfko n ;ni . .zie vrijdag met en voorstel komen .
ad Ó, hier gaat het aan ionl .•,)k minde r ; oed -nee . 0-, dit moment wort
nog met een a :~.ntal wensen -:verlegd voor dc o .volging v=
e .-u. een
. 00e ~; roet-)en zullen hier echter aan moeten
.a1
:tweede sekr etari,.; soci
gaan meewerken do :r ooit alsncg uit hun -r .pp mensen te ncei en . • ietzelfde geldt voor der >onningrleestor ., Er is op dit moment geen penning-r^eester fileer aktief n nweziá . Alles ru .:t op dit moment op de schouders van het oo).iepereone ::7. (dat door de
wah ervaring toch al
s- -wakt is) , het bestuur en de booicroudste .r . Ook hiervoor zijn we met

siee e

Cn

en in overleg maar kaniidaten zijn nog gewenst . Over d2 gang van
zakenzal op de belidorc.cid nededeling won_: n g . -.aan :,
ad 7 . hiervoor zie bijl,:Lge
ad 8 . Er wordt

.

ws ch . santen me .-. de SRVU .
Verd •.,_ zullen

1J o :-ztober een informatieavond georganiseerd
Sproker z ...l

zijn en

in het i oru:n zit- ••
ten . Menden :.czlr
ter. c r film s zijn . Up de beleidsraad die ni,•s t de beslissing kon nemen iv . :a, de korte tijd, zal met name de inhoud van
d r praatje en van de ;ele avond ter diskussie staan . De propaganda zal
per rotostencil

en

(S ,-„TU)

kaderaffiches en pers gebeuren . De pl . .ats is

ws ch . de

Aula .
ad

9 . zie bij?.age
10, hierover zal een

tuk uitgezet worden .

Pos . het stuk over de e •a rstejaarsopvan
ten worden oes.proken .
De andere s ;ukken zijn ,per inforr atie .

zal in de :,roppen moe-

DE WISKUNDE I EIS en de h .: STPUK fU :,LIUi:tr/
In het staatsblad nr . 514 van 10 oktober 1972 staat het volgende ever de - voorwaarden te stellen aan de bezitters van een getuigschrift van een riet goed gevolg aQ~Telegd eindexamen aari een school voor v . :c .o . .
l.rtikel 202 :
de bezitter van een ;:;etui gschrift van een met goed gevolg afgelegd
eindexamen aan een school voor voorbereidend v;,;tenschappeli jk onder- i js kan exarrens in è n der artikelen 203, 201, ., en 20Lbis genoemde studierichtingen slechts
afleggeen, indien de achter dc studierichtin` vermelde vakken deel hebben uitge- •
maakt van het door hein af gelegde eindexamen .
Indien een of meer van die vakken
deel hebben uitgemaakt van het eindexamen,
is hij verplicht t=. renoe :..en van de betrokken fakalteit, interfakulteit, sub-fakulteit, afdeling, tussenafdeling of onderraídelin` man te tonen `at hij voldoende
kennis in dat vak ot dis vakken bezit voor het met vrucht volgen van het onderwijs
in die studierichting . ~ict verplichte vak voor studierichtingen van .de sociale
wetenschappen is dan : wiskunde ï
. ;.1T IS é,ISK..UNILE I
Op het v .w .o . zijn 2 wiskunde-eindexamen vakken mogelijk : wiskunde I en II . liisI kunde I omvat o .a . : algebra vakkan, goniometrie, differentiaal- en integraalrekernen, algebraische* , goniom triese en cyclometriese funkties, logaritmen, het . - getal,
2 inleiding tot de waarschijnlijkheidsrekening, dv ;z . meer dan- het eindexairenvak algebra van de vroegere iIBS-B en vy111Ui lUlii-i .
WiskundeII is een uitbreiding en modernisering van de vroegere meetkunde .
VOORG SOhIi2:uIS

Met de invoering van de iflammletwet kwamen er 1,4 nieuwe profileringen in het ver. . c .
die toegang gaven tot een universitaire studie . Dit waren £,thenaeum x en B en
Gymnasium a en B . 1+1et de invo • rink von deze 1+ nieuwe typen ven sekiuidair onderwijs
werd er ook een nieuwe eindexamen-struktuur ingesteld . Het eindexamen bestaat uit 6
vakken waarvan een aantal verplicht zijn en de overige gekozen mogen tinorden . Dit
keuze-eler nt in de eind-examens hangt samen met de onderxijsstruktuur in het 5e
en 6e leerjaar .
Wiskunde I is een van Ce keuzevakken gedurende de laatste 2 leerjaren en volgt op
de moderne wiskunde, die in de eerste 4 leerjaren verplicht is .
riet keuze-element ontbreekt trouwens bij de avondscholen vdn het v .-;; .o . H6er is
men verplicht b ijaaanva.ng van de opleiding een vakkenpakket te kiezen wat dan als
definitief geldt .
t~let
de komst van de nieu~;e eindexamens moest bekeken worden welke van deze toegang
C verleenden
tot welke studierichtingen . Nauwelijks ;:as men zich bij de universiteiten en hogescholen hierover gaan buigen, of er kwam (medio 1970) een schrijven van . . . .
het ministerie waarin zonder heer gesteld werd dar dl toegang tot de universitaire
examina volledig werd losgekoppeld van de prof i ler5.n g der eindexamina en uitsluitend gebonden aan de samenstelling van het va kkenpakket . .i,an de faculteiten werd
gevraagd na te gaan welke wezenlijke voorkennis man van aankomende studenten verwachtte om aldus tot een verantwoord advies te komen over de eisen die zij (het
ministerie) gingen stellen voor toelating tot de onderscheic :en studierichtingen .
Er zouden maximaal 2 eisen per studierichting gesteld mogen worden .
In de nota van ;,i jzigingen van Posthumus van oud-minister de Brauw wordt in artikel ?7bis gesproken over de regeling voortentcn~k„ns, waarbij aan een stichtingsvorm gedacht wordt oi:m de orgonisatiriese proble :ren op cte lossen . Hierbij vallen
2 dingen op ; in Ce eerste plaats, rdat de keuzemogelijkheid hiermeen dus feitelijk
vervallen is en in de tweede plaats dat wiskunde I niet een toevallige maatregel
is, maar samenhangt met heel duidelijke strukturcle veranderin`en waarr .een het onder;ei js op dit iaorx;nt te maken heeft .
Om terug te kommen op Ce wiskui.de I zaak, Je diskussie hierover - er :vat dc fak-ulteiten
aanging slechts zeer sun ::niier .in de sekties van de j •c aclemische Raad gevoerd, Inmiddels is echter bovendien ^,-eibleken dat vrijvel alle sekties hun . adviezen gebaseerd hebben op d:e foutieve veronderstelling cIat wiskunde I fundamentele (basis)

2
,.isktndc is en wiskunde II voorti -.czctte wiskunde . Slechts bij de sektie pcdagogiese
en andrago`,iese weetenscha,pper, is jat later dmv een motie rechtgezet .
. .at daarnaast tekenend is, is het volkomen ond eriokraties ..erken van de akádeniiese
raad . Irruncrs aan de basis, dat is in de f,:akulteiten zeL en op cie afdelingen, maar
ook in het v . ,;.- .o ., werd uren riet het a fkorr.an van het K3 voor een voldongen feit geplaat st .
In mei 1972 is er een 2 randen later door de kamer goedgekeurd sisteem uit de bus
gekomen, waarbij ten aanzien van cue maximaal 2 eisen die de fckulteiten konden stellen, een aantal grond`e echten geldt :
1 . Eisen v :orden bij voorkeur gesteld aan voor de desbetreffende studierichting onontbeerlijke ondersteuningsvakken (uiteraard alleen. voorzover het vakken betrí t die
in het ondervti jsproceramma van het sekundair onderrui js optreden) ;
2 . Lisen worden niet ,gesteld voor vakken die steun bieden bij specialisaties in de
latere jaren van Je universitaire studie ;
3 . Bij onderling verwante studierichtin ggen worden zoveel mogelijk gelijke eisen gestel(]
4. Het aantal vakken dat in de geformuleerde eisen optreedt is zo klein mogelijk.
Op basis van deze Grondgedachten. is eren tot de konstruktie deficiente vooropleidingen gekomen, en is men op de universiteiten overgegaan tot het instellen van
kornmissies aanvullende vooropleidingen .
Ten aanzien van de reiskunde I eis .kan hier, naast de ondemokreties verlopen en op
outieve vooronderstellingen berustende adviesr .-rosedure, *nog- op de volgende fecten
gewezen worden :
- het negatieve advies van de statistiek dosentcn aar_ alle sub-fakulteiteri d r pedagogiese en andragogicse weteiischalap4n ;
- het negatieve advies van het landelijk overleg van schooldekanen
- de door de seksie
van de 42 anngenoi.ien motie tegen de wiskunde 1 eis .
Duidelijk is dat deze adviezen niets uitgehaald hebben en dat opvattingen op het ministerie kennelijk de doorsla` hebben gege van in het i vaststellen van het vereiste
nivo .
Deze ondemokratiese prosedure k,. eens te meer bevestigen hoe stelselmatig voorbij.n
gegaan wordt aan de verschillen van inzicht die er nu eenmaal zijn ten at+nzien van
vele vraagstukken en niet in de laatste plaats binnen de sociale wetenschappen . Het
botweg verplicht stellen van wiskunde I is, naast het ontkennen van het feit dat men
over de noodzaak ervan verschillend kan oordelen, ook een regelrechte aanslag op de
autonomie van de (sub)fakulteiten .
Ter illustratie een citaat uit een artikel van prof . Duparc, voorzitter van dé kie .
vwo-wo van de -,=R, ;epubliseerd in het aprilnumior 73 van het tijdschrift Univer_siteit en Hogeschool` :
,r-•E en van de verdere voor de fakulteiten onontkoombare konsekti .enties van het nieuxe
s van de universitaire studie . Nu zijn
isteeur is een herbezinning op de programma
.~eiiten
die
zo
n
herbezinning
er meer argurr
nodig i:.aken . Lij noemen alleen al het feit
dat de inhoud van bepaalde valeken van het sekundair onderwijs mammoetstijl anders is
dan voordien, zodat do da rop aanlsluitende universitaire behandeling van die vakken
daarmee rekening dient te houden . Hierbij speelt het wetsvoorstel herstrukturering
Wetenschappelijk onder,-,ijs, hoe dit uiteindelijk ook als wet zal gaan luiden, een
rol . Eet is daarbij te hopen dat de besluiten op een dusdanig tijdstip worden genornen dat invoering van deze wet per 1 sept . 1974 mogelijk is . Zo niet~ dan zijn de
organisaties van het vvo en het wo slecht op elkaar af estemd en zit men met .onpraktiese, onhandige en feitelijk onnodige tussensituaties :
STUDENTENSTOP en at-,
In het hierboven geciteerde gordt hit verband duidelijker . Reeds eereer was door de
aksiegroep van avondscholieren in een manifest al aangegeven waar de adder onder
het gras zit : ia>rn krijtt door deze manipulaties reet toegan seisen •d an ook sterk de
indruk, dat diverse fakulteiten onder invloed van Je grote toeloop van studenten de
eisen xac voor toelating, zonder voldoende inzicht in de inhoud van de leerstofpakmin of meer ~~villekeurig en beslist onv;ctenschnppelijk, sterk
ketten van het
d
.
hoewel deze ir.etoden door hun anti-demokratiese . karakter, op
hebben ppgeschroef
bedenkelijk
genoeg
zijn, is het absoluut vérecerpeli jl ; dat deze eisen ingaan
zich . al
op een moment dat er voor een deel van je potentiele kandidaten geen weg terug meer
is .

1•a n de hand van een artikel over selc ;ktic (int :rirediair ven 29 10 1) kan de niskunde I eid nog iets nader als onderdeel vam de herstruktureringsplannen_ geduid
worden .In dat artikel worden als mogelijke i ::otieven voor selektie de volgende genoemd :
a , berer.kinr van het aantal studenten o_ :: dit weter in overeenstei :ening te brengen
met de huidige opleidingskapasitcit ;
b . fixerina, van het aantal studenten, zodat pl ;.,nning van de ondert°ijsvoorzieningen
beter mogelijk i- :ordt ;.
c . verho?inj? van het nivo van de studentenroep, zodat inkt eenzelfde ondel :.ijsplan-ning betere resultaten bereikt kunnen -,orden . Hierdoor neemt dan tevens de homogeniteit van de studentenropulatie .toe doordat de spreiding van aanleg en kapasiteiten naar beneden beperkt :.ordt ;
d . voorkor.-en van falen. van de studenten, omdat dit voor de falende student en de
fakultc:it onverantvoorde investeriii`en in geld, energie en tijd betekent . Selektie op grond van dit motief zou-men con early xarnin` syate .t kunnen meemen .
De motieven c en d zijn r,aarsnhi jrili jk naeer disckt in relatie te brengen met de eisen van wiskunde I . +aarbi j de vraag past of een wistundela :obbel een absoluut vereist biozit dient te zijn om renet sukses een studie binnen de sbcialc wetenschappen
te voltooien . Zien we hier nu even vanaf dan zou een selektie op grond van c en d
misschien enig positief eflekt hebben als het kriteriun op grond :vaarvan men kandidaten afwijst een zeer hoge korrelatie heeft mat studiesukees . Er is echter geen
enkel onderzoek bekend witveen korrelatie in die zin laat zien . Doordat dus aan
deze voor..uarde niet is voldaan worden de fouten I ::bt de wensen die toch ni ~+ geschikt zijn voor de studie hoewel ze wel zijn toegelaten en de mensen dik, •, i#*et zijn
toegelaten hoewel ze geschikt wraren ge ;reest, zo groot, dat het biei ; z; ver ora se lektie met gaan . Motief d ie daarom ook misleidend, immers prcdiktie wordt verward met selektie . Prediceren van wassas_ •~ ^u b-nverantwoordc wijze ic tot nu toe
niet mogcli jk gebleken, dus de zes . carly ti;arnin~ ` is feitelijk niet bedoeld voor
de student om hem telen zichzelf te bescher:.^tin . Doel is : studenten aantallen in te
dammen en dat is gezien de TaatschappelijkG behoefte die er rog op vele terreinen
bestaat, tan slechte zaak . De achterliggende bedoelingen (bezuinigingen) laten zich
raden .
„l met al wordt het belang van de kandidaten ondergeschikt `e z a .1 t aan andere belangen, zodat .meen vrijwel altijd irensen zal afwijzen die d i studie zindar veel
moeite hadden kunnen volbrengen .
De motieven a en b hebben zonder twijfel op ue achter ;~- rond meegespeeld, immers de
viskunde I maatregel zal in ieder geval een belangrijke vermindering van het aantal studenten tot gevold, hebben . En omdat dit de vooralsnog enige aarwwi jsbare konsekwentie van de genomen maatregel is, kunnen .;e rustig spreken van een nieum verpakte studentenstop . Le daarnaast optredende uniformering van vooropleidingen verwijst naar een reeds aanwc zilte tendens van uli~ orr :~erin ; van studie-inhouden .
Voeg daarbij de bestaande herstruktureringsplannen en de financiele drempels die
opgeworpen worden en de konklusie ligt voor de hand : De wiskunde I eid kan niet
los gezien :.orden van de . algemene situatie waarin met name het universitaire enderwijs verzeild is geraakt . Een situatie die heel duidelijk samenhangt met politieke-, dus belangentegenstellingen,
DE POLITIM, SITii TIi
De wiskunde I eis i_: een maatre rel sic ~,enor,~;n is door het kabinet Biesheuvel onder
de direkte verantwoordelijkheid van minister var . Veen .
Hoe is nu de visie van de nieuwe regering op deze maatergel? iiieA ;;oe citeren r.c
enkele passages uit een tweetal brieven van de hand van staatssekrctaris Klein
(de ene brief is gedateerd o n 15 juni en crericlit aan cue vourzit ,ex van zin. —?l, de
andere is van 6 juli en gericht aan de colleges van bestuur van de universiteiten en hogescholen) .
Klein schrijft tav de organisatie van de aanvullende opleiding :
. . . .waarbij -ik mij er bovendien van overtuigd houd Jat er zeer wel mogelijkheden
bestaan om deze aanvullende opleidingen. buiten de instellingen van wetonachappeli jk
onderwijs te houden en even verderop, . . .I nam. r .n dit verband nota von het in
uw gnderwerpelijke brief ~,crelevcc_dc voornemen van het college van bestuur van de
rijksuniversiteit te Utrecht een stichting in Liet leven te roepen, •;;elke zich :rot

4
deze opleidin"en
,rr•ctrl -i)t;2- ;. ; huu en, (:n rcl~ce tot doel het ;l't te verni jCien, dat
de vooropleidi„i,:'ch een took ', ;OT'rif:R van G : ' uuliversiteitcn Cn cri ede individuele
studierichting-en en curricula át e oriti ;: sten
_
chrijf-t- d o cor.rnissi£ vwos
Toch heeft Klein ook zo zijn tct j :'ci . .;a :r hij .
wo en overigens ook in ,-,- t de sol:tie Ci1Gt : :!CLL1ióf : ben ik van fine Li1~ ; :
.t on tot vast.
;
stelling van ei,3en voor e á~ arlvtllendc o;_leiuiri :en. te kc .m_rl . alle re f :rst in concreto moet ;legcm na,7cgaan, á;;C kc ,?i:Ivan -~ i Il piel :: riivo de O :n te vullen kennis moet
hebben . liet ri :erenoeeJ1 van cE, toti u - v
ontv,insen vc>or .3tellen '.fei - m;lom, bij mij niet
de indruk te venken, ;kit
Cie betrfk_ :cn sektiec .ij n aangewend,
tenminste wordt n .J.,1 ;ic:arbi j
inziens.; nie t onoi„!stoteli j!c e ;Llll~etoond dat in
alle gevallen he át volledige eii1GF:Xnnonnivo V'v;0 ,:nvoor,;aardelijk noodzakelijk is .

In sommige gevallen
ik ':,!enik ;r
.11 ;n'et
1
aan het voorstel v .^,n á de sektie polit
politikologie en sociologie wordt, nac'yi het voJ .dtaan roet de ccnstateririk dat voor
wiskunde I de normale
'
_ . ., ., .C..1 te woruCT! •E'
?nc^.Ilr'f13c!:% C,, gesteld dat
'daardoor eenvoudig van dde eisen van de versch1].llertde studierichtingen en sub a :kulteiten
F•ev ar .oci . gd', een z.rgLlment waarin: ik overigens bezwaarlijk de noodzaak tot handhavi .r:g v~,11 deze eis ver-y'
: te zien', .
En dan ineens een l :onaessie ( eer: soort halve gratiering) in de voile van een toevoeging aan het K3, artikel V . . ,' áHet n;e stel.de in artikel 203 onc11er g, h enl van
het :,caclemibsch Statuut is nipt van toepasnin ; op de ;enen, die ren E;etuigschrift
~.T,. .van met goed gevolg ai'`relegd £inde :carncn .hebben verkregen in liet jaar 1972, 197,3
~ dan wel 1971+ aan een avcndsclloo,i voor voorbcr iaend á 7;eJ;en:chappelijk onder^-ijs" .
Deze passages laten aan duideli
-Ge wensen over . KJe :i.n geeft toe, dat
op geen enkele wijze onderl ;i~s :
-e ai'~~Lllrentell ldnle]din jij• .
voor het
stellen van aanvullende ei :áe n . ldF,wr weien.; ,luidt eroá•i (Iet Klein non andere oplossingen denkt Ban gewoon uitvoereb van het Ku3, waarbij het bizo:na'er áverontF.4tend
is, datver planners zijran voer het erg,xniseren vari deze 'aanvullende opldidin•' in
een ákle-xaginstichting, ; een volwaardige tl? .ssensehakel waar geen enkele behoefte aan
is'
Dat dejtbegindell
proi'ie
edaczte uck deze pvda be, - indsrr!an -parten speelt blijkt uit
wat tot nu to£ bekendC is irci ;crdcn ever de vorm wel.(s ba vergenoc ede stichting waarschijnlijk gaat krijgen
De aanvullende opleiding r,-:u 10 ;;cl:en :aan ('_uren, net een 2+0-urig 1 .echrograima per
week ; dit zou dan roeten plaatsgrijpers in á1 e ,periode rlie valt aa het behalen van
het eindexamen wo en vnor de uni iersitoire studie gaat starten ; - dus in de zomervakanties . De kosten zoude.:1 geheel . of gedeeltelijk gedragen moeten woruen door de
. wel een
aankomende student waarvoor hij dan een lening bij het rijk lof misschier
bank) kanaan gaan .
Heb je als student de veorseJ_el:c :.f docr.rtaan dan bestaat er altijd nog een kans
via de zg iriaehtigings:cct uitlteiouut te warden of driv een studer_tenstopregeliil,L ; te
laat te z_ jn met de aanmne1 cUr.g . . Loopt dit c Jk -lleri`-rlal goed af 'en wordt de poort
van de universiteit 1_1-'tel:i_ jk bereikt clan dient mei'. eerst de nodige kollegegelden op tafel te leggen ; e.ndcrs i .s a21e moeite voor .1*Le-'$,-s geweest .
Het zg recht op onder;,ijs komt je . op ; ;c 'n :iani_er wel duur te .ástaan en je moet wel
in optimale konditie verkeren voor je aan een dergelijke afvalri~cc begint .
Konkluderend kunnen we stellen :
-dat de wiskunde! eis niet losgetier : )zon , ;Green van zie totc á. le 1:erstruk"cureringsproblematiek,á .
tot tui'....
_,, waarbij voorbij- .lat deze ei c,p e n o . .:.c,mo ..ra,iese
gegaan is aan je verschi .llenule cpvc;t tin ven :::ie er binnen e o£cio:le wetenschappen
bestaan, Jus ook mot ue vereis£e voorop,
- dat eens temeer voorbij •-e r ~.i1
a an e a'. tonCmfe .~i:J le (sub )f r:kulteiten
dienen te hebben tar*
die hen 1"E:C:,' et re :?k' O-.ngao:. .
-dat we de , :iskundel ei• i. .e'! .Olst eC- : a uds+C,tor .'.ie ; ;c : , i_ ;~~. kunnen noemen ;
zich c^á1 teke -Gat de Cnbeker.c leiC' .r t i :et , á. 'J 3r, J'e? feitelijke betC'k uit :: :.'vil?'.
nend zijn voor de sfeer .;aar` .n
zc]
r.e :men van dit
-dat van st_,atasekrotaric KLci.n v:r^.:ac''rt i.i~• , .orden :at lii
._lokratieser
te
werk
zal gaan
soort verstrekkende oe ilassill ;tei zer^vuldige ;b'eII 'de
als zijn voor ;'andetá ;
etrokken moet ', ;or-gat, als deze laagt.(: koiikiu,ie ,jnisi . i .s,- PSet 12
den .

We zullen deze konklusies heel duilclijk en dus hael nussg,1 naar voren moeten
brengen om je regering ti tnncn let nct ons á. rust is mA 121 ond2rwijj
Vandaar :
Vj.• l),~* .
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A"lsterc.'. :•niso 3tU 1,.nte .L_;rcn2raden ASVA en S?'á1TJ hadden
zt'?v anten
o-) reroepen o :'l tc á.Yier,l, ) il s át re r .te n r á
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S ui)
in
AULA
1~a aflo p v1I1 C1~ rie-1'.onstrató .o vond een l,rote nicetznc ,lplaats, waar
onder nnderc do '~eslissi_l ;_ ons ;iel :soest warden over de voortzottina
van de holle old- .~ }-l_ot .
Do voorzitter van c'.o J.SVA,
sc.:ae tsto i n zijn betoog
de á, nt~,ikkelina c: .lie de studiefillanciorin,_r de lazitste deCetu .Iia
heeft á .)ar e:vaakt . 1 ,ij kwa::i tot ele :.ion ;ltlsio Lat de ...I.t
voor
ver'iotorin~; v<.n .. :e inkoi enspositie vr.:, cle student ;;n voor verla--~•inj van de drempols in het dele onderwijs harde noodzaak zijn .
T .a .v . de studentenstatm wees de spreker
op de dirckte inwerkine (!ie 0011 oclektie in het
heeft op het
voorbereidend wotensehu,) _olijk en rli .: :'.elUac.r onderwijs .
Nalens de S1 VU sprak .
die in zijn praatjee over de
,.voortzettin ' van d- boajicot tegen Je A0' á.10 r7.uld_en- :Vet uitoenzo tte
C(~
jkvat het belaan ' is o n in '1e huic'i ;,e situatie regerinL ; en
ment onder druk te :~li
j vell zetten, opdat de 1 0 ..
guld e n van De
3rauw efir_itief wordt ini;otrol ken lnct teru ;,áw erkenc:e kracht tot
sopte :.lom ~r 1972 .
Na Ce toen .rnak,jeo vnto,oon zich even diskussie , ::iet -de a^nw Zl~':o studenten, waarbij j uit. 1nc eli jk een uitvoerige resolutie Is c .an~;C no:eien . (zie ~i jvoe ; s ul'
UI\ANIEM bosloten de aster ._:1.!se stuc.~`erten :.. Je
van .e
duizend ~;LiIC.C?1'1 ko11C ;oGoiC vcáo rtteze tten tot na de ka :ner : :iehandolinC;
in fc'rru^ri 1 1974á . Tie: vD• ár naa::.:sta ar.-u..ao:ilte2l ._iervoor :raren, de
:!n h t profijtbeginvolstrekte :,.f-wijzin-tvan
1á,'0D ,vulden-,eret sel , Je '.l ?r ol e
over .!C3 werkelijke . hOC' ;te VaIi
liet l :olle ;e o1 v .. :r „hl,-:~t studiojaar 1973/1974, en het feit dat
n( niets 1 ;(;kond i evor een I1icL :', stelsel Aran Stud_ic;fli„ .ï_ncierin .
Op :~+~ verr~ 1c~Crlllc; ...1 ]Sl bovendien u :a1V1teitCtn in het vooruitzicht .
eestcl
:le ; :I'1 clit zijn o't7 liet orl,-odaall .. . .LiCE 21 van do plcíctsill~ ;SIcomnissles c hot to jon.coudlcll van de studCntc ,nstops,. ;Jet .
1
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PIf.NNING IN Jd :ST" 2 ki : .

ASVA t . a . V . d e INVOERING VAII DE

In het verleden zijn door de ASVA meerdere walen bezwaren naar voren je'brach't tegen_ (Ie wijze waarop de (sub/inter)
fakulteitea bij de voorbereidingá var_ de planning
.-,1
.-,e
betrok''
Aan_vankel j :k resulteerden deze bezwaren in een verlenging
e periode die de (sub/inter.')fakulteiten gegund werd c ;._ o ;. de vooraf :tien te reageren tot nov~jrnber ;
later wer deze periode weer ingekort tot
oktober .
Op grond van de bezwaren die i :n het College van Dekanen
tegen de vr-rbereidiingsprocedure van de planning naar. voren
zijn gecrzcht Ln cm grond -van het feit dat ee.n deel va de
(sub/int :..r)fakuiteiten nog altijd niet de tijd er_ de gelegenheid heeft- gevond;:n or op de voorstellen te reageren, .
de ASVA van mening dat de bespreking van het Concept Planning
Leidraad in de Uri alsnog tot de novembervergadering dient
te sjorden uitgesteld .
Wij leggen dan ook de UR de volgende motie' voor
De UR enz .
- overwegende dat een groot aantal (sub/inter )fakulteiten
nog altijd niet de tijd en de gelegenheid heeft kunnen
vinden om te reageren 'p het Concept Planning Leidraad,
- besluit de bespreking van liet Concept Planning Leidraad
uit te stellen tot de novombervergadering' van de Urc .
d

------------------------ --------

Mocht . bovenstaan ïe notie niet door de U1 overgenomen worden, dan wil de ASV4 - onder -orotes -t -- aan de inhoudelijke
bespreking van .het Concept Planning Leidraad deelnemen .
Uit lint slot van de hiervclgende standp~:ntbepaling moge
echter blij ;cen dat het ni-t overne :aon van onze inhoudelijke
bezwaren togen het Con_cspt Planning Leidrz .:ad door do
UR en/—f liet C v3 voor de ASVA . zal betekenen da.t zij in de
UR verder elke :medewerking ar- áI e invoering van de planning
zal weigeren .
----:- en A::asgo da :ise ~f; :ág enplar~.iing het á
d
2 . Het . ar "u~cnt .t
beste wapen vor"t tegen de ondci ::okratisch:: veerstellen
voor een landelijke planning werd en wordt door do ASVA niet

gedeeld .
ombuigen ven de landelijke planning in meer
demoltratische ric_itin r is _ llecn ám ogelijk deer op de uni:- proti st tegen
m
versiteiten e----n- zo breed áe n :M :,.ssal .gelijk
de landelijk áj voerst :;l.len te formuleren en door de progressieve partijen in het pari eilont te overtuigen van hot
onde .inokratiscztj kar_kter vaan de landelijk ;: voorstellen .
Het argu::cent dat een Amst . rdarnse 'tegenplanning'' het beste
antwoord is op `1e McRins ey-procedure wordt- des te moer twijfelachtig als we in de nieuwe miljoenennota l_-zen dat het
Ministerie van 0&'J de instellingen aanraz~dt toch vooral
haast te m ,ken :net de 'planning in eigen huis' als voorbereiding op de landelijke planning . . .
3 . -Onze belangrijkste bezwaren tegen de voorstellen voor een
landelijke planning, zoals dia laatstal ijk in het Voorontwerp
F
planning geformuleerd -..je--den, zijn .
.-L uitgog an dat de
:ar Er wonderwijs off;.; áel
offerd moet worden aan de beáp á rkte middelen die er voor
het w .o . be s chikb,.aar zu l l :.gin zijn .
b . De verdeling van de (beperkte) middelen wordt onttroki :en
aan het parlement en ann do universiteiten en gelgd
bij eon niet te J_-controleren Stuurgroep Postsekundair
Onderwijs .
De (geringe) beslissirgsb ; voegcihoidi van de gekozen raden
uit de TJUB wordt uitgehold door de universiteiten op
te splitsen in 'discinlin~as' die van subkor, -,missies van
de 3P0 'richtbedragen' krijgen toegewezen .
4 . Het protest van de UR van Amsterdam tegen de landelijke
voorstellen zal - --Is alterhatief - een instellingsgewijze
planning naar veren moeten schuiven, waarbij
a . Het parlement uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid houdt
over de universitaire begroting .
verdeling
b . De UR de be'slsiisslngcbevoe,gdheid houdt tv a .v
van deze universitaire begrotin g; over de verschillende
(sub/int er) f :alá: ultoiten .
5 . Linnen h• :t k,ider van de door de regering aan de UvA ter
verrichting van onderwijs en onderzoek ter 'beschikking gestelde niid :ielen kan de UR een planning :1a`cen die uitgaat van :
onderwijs,
het -C 1, t or
de n . )dzaa,.:: tot _iet ver_ ic.-iten van onderzoek,
b , islui át:vorrli .ng over de indemokratische
een

o:,: r 2:o -. : .'.
Nog.-i::als : de Mc.ICi.nsey-plannlllij :11 ;t
et renlis á_ ren van deze
uitgangspunten onrnoe(--liik mak-2n en moet daarom - parallel. - aan
-let ontwi .: : _elen van e ::n t.cmokr-:tis chc: planning^ binnen de UvA
aktief worden bestreden .
1

;11

De hierboven g ,.::forrnul :ercie uitgangspunten voor een planning
binnen de Uv_- kunnen het beste gerealiseerd worden via de
6.

volgende tau1tvordoling :

a . De UR garandeert h :, t recht op or_eeerwijs en onderzoek door
do door do regering ter beschi- .ki :ng gestelde --.,iddblen
zo r,:chtvaardig mogelijk over de (sub/inter)fakulteiten te
verdelen .

Het vaststellen -van de kriteria op basis waarvan deze
rechtvaardige verdeling plaats most vinden, gebeurt in
de UR na uittgUbreic' Ov . r1z net d3 (sub/inter)f kultetten .
b . De raden van cI o (sub/i ntor)fakulteiten hebben de beslissingsbevoegdheid over deá inhoud -en de richting van h< ,-.t
onderwijs en het onderzoek (66k het eventueel uit de
tweede geldstroom te finar_ciorrn gedeelte hiervan) .
;
Voor dit laatste telle : de volgende argument-oh
E n : De huiz.ig:= s - tinstelling va-n de raden op hot middenniveau binden de LTvli volgens het uestuursreglement of
volgens daarvan afw:jitenc?e rugelementen van de (sub/inter)
fakulteiten garanderen een (beperkte) mate van demokratische b;usluitvor :ning in de verschillen (sub/inter)fakulteitsra .len .
T.aee : Een optimale ko :nbinatic van betrokkenheid bij de
besluitvorming en deskund -Jglieid'kan het beste - op het
middenniveau worden bereikt .
Drie : De optimale kornbin^tie van deskundigheid en betrokkenheid maakt het middenniveau het - ,leest aangewezen ni. liet legveau voer de zgn . 'nrar~;inalc: prioriteitstelling-1
gen van de bevoegdheid in deze bij een hoger niveau (c . .79
de UR) impliceert geen te geringe deskuriigliGid t .n .v . te
stellen prioriteiten . on lager niveau `ijzen (c .q . de
vakgroep-) zou makkelijk r=unnen lei den tot c-- : , n versplintering van het beleid en e :n te grote verzelfstc:n_diging vante kleine onderdelen van het veld van onderwijs en onderzoek . Het onderwijs in cte :7eoste studierichtingen wordt
verzorgd door meerdere vakgrocDcri . Vo .- ;: de vaststelling
vaal een samonh%. .nr nd onder :wlijsbeleid is Jan ook do (sub/i .nter)f :kulteit het meest aangewezen orgaan . ]Marginale

1;.

prioritoitenstc1lin,,- do,r

a .3 vakr;roon zou bov , ~nd.ien do

door velen gewonsto ontwikk•link
interdisciplin ira

án rá^.fis vj.„i h,:t

b ::lt nneren .
Vier : Eer_ c.xtr-~ arCu : :,c:.n t
sinrsbevuc:udheid inzake

vakgroepen is,

in de 'richting van een
onc;erzo _ in

.raat ..

Ahog,~:

teren hot del . geren van do beslisonderwijs en onderzoek na _r do

dc;t daetrmce een disciplióe gewijze planning

la McKinsey wordt v ers .-~eld .

7.

Op g_cxxd van hst hiervoor gostelde kan de A3VAfraktie

zich op een =ntal essentiele punten niet verenigen met
het Concept Plcnning Leidraad .

'Wijziging var_ het Concept

is voor de fraktie voorwaarde v .or steun . aan de invoering
van de 1axx .:in~ a-an de UvA .

'. á. edewerking van de ASVA aan

de invoering v .---n .d- plcr_ni ng is afh ;: :nl_elijk v .an het al ,
dan niet integraal overnemen door de UP en liet CvB van
de volgende i4OTIE :

.r..
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ALS }IET 'CONCEPT PLANNING LIDRAD' GEWIJZIGD IS IN DIE
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Betreft :

6Nwig73

Oprichtingkomitee"Anti-Imperialismeen Anti-Zionisme" .

Vernomen werd, dat vanuit de Algemene Studenten Vereniging A'dam
(ASVA) onlangs een komitee is opgericht dat zich zal bezighouden
met Anti-Imperialisme en Anti-Zionisme . Welke personen hierbij
betrokken zijn kan thans nog niet worden vastgesteld .
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ASVA mogelijk uit UR -UvA .
Onlangs werd
vernomen dat er geruchten de ronde deden dat de ASVA uit de IIR
zou willen treden . Voor dit uittreden zouden verschillende
argumenten aan te voeren zijn . Zo heeft de ASVA-fractie in
de UR nog geen enkel succes geboekt waarvoor zij zich t .o .v .
hun achterban op de borst konden slaan met de woorden : "Dat
hebben wij, de ASVA, er toch maar doorgedrukt" .
Ook zou het feit dat de ASVA liever buitenparlementire acties
voert zonder zitting te hebben in de IIR dan actie te voeren
terwijl men zitting heeft in de UR .
Tenslotte is het mogelijk dat de ASVA vreest een conformistisch
jasje aangemeten te krijgen door de KSB, hetgeen de ASVA op
een verlies van steun en sympathie van de kant van de studenten
zal komen te staan .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr. :

Bijlage(n) :

10

Afschr. :

1
Betreft :

MeerdereASVA/LOG bescheiden .

Aangeboden worden de volgende ASVA/LOG bescheiden :
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Resolutie voor de ASVA aktiedag van 27 september j .l .
Agenda ASVA beleidsraad 21 september j .l .
ASVA huurkrant .
Oproep tot boycot van de collegegeld betaling .
LOG verklaring over het wetsontwerp inschrijving en
kollegegeld betaling .
`J'"
Samenvatting van de belangrijkste artikelen van het
wetsontwerp (zie f .) .
Verklaring over de voorstellen van de kommissie Peijnenburg .
Persbericht inzake het wetsontwerp van Klein .
LOG nota over de studentenstops .
LOG krant mei 1973 .
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De begrotingsvoorstellen van het kabinet den Uyl tonen aan ° t de
strijd voor een beter onder'-rijsueleid resultaten kan afdwingen . De
voorgestelde klassenverlaging en de tweede vormingsdag voor werkende
jongeren zijn o .a . stappen in de joede richting .
De onderwijsbegroting heeft achter ook haar schaduwzijde . M .n . het hoger
onderwijs blijft slachtoffer van een "restriktief" :oeleid . Buiten een
eventuele koll,gogeldverla"in :g zijn geen verbeteringen a :_ngekondi jd .
Integendeel, maatregelen als versnelde doorvoerin g van de herstrukturering, de verlengigg van d studen enstop-wet, en bezuinigingen op
de personeelsformatie, de studentenvoorzieningen en in :zet Hi3_ . zijn
in tegenspraak met het aangekondigde onderwijsbeleid van deze regering .
Dit geldt ook voor de stu .,iefinancieringspot, die hoegenaamd niet wordt
uitgebreid . Voor dit alles wordt gebruik gemaakt van het argument van
schaarse middeltin en de no :dzaak van prioriteitstelling . Prioriteitstelling door aan de ene kant verbeteringen en aan de andere kant verslechteringen door te voernn brengt echter het totale onderwijs in gevaar .En die prioriteitstellin, ; is ook niet nodig als we weten dat de
grote onderneming wel geprofiteerd hebben van het afgelopen bezuinigingsbeleid door waanzinnig hoge winsten te maken . Door deze winsten
en vermogens aan te pakken, en door op defensie te bezuinigen in plaats
van er toch 600 miljoen extra in te stopen, komt er wel degelijk geld
vrij voor het totale onderwijs . Daarom ook zal de strijd voor evn beter
en gratis onderwijs op alle gebieden voortgezet moeten wordcohs=
Op de universiteiten zal dat de strijd tegen de herstrukturerin .; en plning moeten zijn, voor :semokratisering . En de strijd voor een beter studi .efinanci ::ringsstelsel en tegen studentenstops in het onderwijs .
Studiefinanciering
De kollegegeldverhoging was een eerste hoogtePunt in de bezuinigingspolitiek van de r áj geri-zg 3ies :euvel . Het betekende een zeer grote aanslag op de inkomenspositie van de student . Een inkomenspositie, die
toch al niet rooskleurig was, dankzij het konsekwen, bezuinigen o de
studietoelagen, gekoppeld aan prijsverhogingen (in m .n . de mensae en
de huurverhogingen, in m .n . de studentenhuizen . Het huidige studiefinancieringsstelsel moet dan ook op de helling . Klein zal binnenkort
met een nota komen voor een stelsel dat in sept, 1975 pas zal ingaan .
Tot die tijd blijft het huidige stelsel gehandhaafd . Daarom is het nodig
konkret v%rbeter'n áe n e ten verlangen or, dit moment . Er wordt den ook
op dit moment gc.eoyxojnt g in
i de studentenhuizen &n de eis" gesteld :
INT:==NG VAN DD HUTL VE.:.:Hi0GINGEN
Daarnaast zijn er cp dit moment konkrete verslechteringen to konstate- .
ren in de toekenning van toelages . Lit mmdat de studiefinancieringspot niet is uitgebreid terwijl het aantal aanvragen is toegenomen en
de normen voor toekenning zijn achtergebleven bij de loon- en prijsindex . Daarom zullen we de volgende eisen moeten stellen :
UITBREIDING VAN DE STUDIEFINANCIERINGSPOT
VE- HOGING VAPT DE STUDIETOELAGEN
NORMEN VOOR TOE1CNNING
AAPASSING VAN D

VAN TOELAGES
Naast deze konkreto verbeteringen zullen we echter vanuit de huidige
ervaringen riet het slechte studietoelagestelsel onze eisen moeten
stellen aan jen aiouw studieginancieringsstels11, dat daadwerkelijk in
de richting moet gaan van onze eis : recht op gratis onderwijs voor iegaan niet
dereen . De plannen van de Xo_timissie Andriessen
in dia richting, en zullen dan ook niet gericht zijn op het slecAten
van fianciele drempels en verbetering van de inkomenspositie van de
student . Klein z'n plannen voldoen daar ook niet aan , vooral als
we weten dat hij in overleg is met de banken voor het mogelijk :naken
van rentedrage :.ido leningen .Onzo ervaringen hebben geleidd tot de volgende uitgangspunten : onafhankelijkheid van do ouders ; geen kollegegel den ; geen rentedragende leningen ; geen toepassing van het profijtbeginsel ; een goed en welvaartsvast inkomen (vast te stellen aan de hand

dat wil en dat vr-;eruit loopt op Oe nerstruktuurini) Wij eisen dan ook
non beter studierinancierinerGtelsalMTUDIELWI - 1
G,.J,TIS 3L.T e 1e13 VOid 1E12121iT
Aan de uitgangspunten van dit 3tOISUI en dr uitwerkind daarvan zullen
la verschi .londs ntudinfinancie2injsstalsuis van de komen d3 fdn jetaatst
woruen .
Studentenstops
Hot recht op onlarwes wurtt niet "IIJJn vin 00 studiefinancirrine aangetast . Ook do studentistap-wet is erop gericht zovecl nogol"k studenten het recht op inderv s te :ntnemon . "it jaar alle2n al zijn er 1500
studenten als gevolg van de a wet ui0lelosti
dozj rejrinj wil de wat
met drie jaar vjelengen, als vnorlopen op het selektiemochanisme van
de herstrukturerine en planning . Je wet is een
die Veen eekeninl houdt met de beócofeen van dz bevolking aan goed
onderwis en onderzoek dn die hit recht van de bevolking or hot volIjn
van on .,-', crwjs beperkt . Uitbreiding van de midjelenn is de enige manier
os dit tegen te gaan, en daarom zal aan de eis van afsca=ing van de
studentestops joze eis jakoppeli moeten worden vocr in hele universiteit . N l . ook plaatsingskommissies zijn in feite studentenstops door
de kapaciteitsieperkingen . Centralisering van deze komnissios betekenen in de nieuwe wet dat de bepaline van de toelating rechtstreeks
onder de minister komt, wat hen tot een centraal reguleringse .ochanisrne
verheft . Daarom eisen wij
V- -11.-Z1 :11GiNG V-,' .li D2,
AFSCHAFFING VAN DZ PLAATSINGSKOMGI3SIES
111=d PO EN,
H .: .:._? P1WEZEL
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kolleeegelden
In do ë1000 strijd hebben de volgende principes steeds voorop gestaan :
recht- op goed en gratis onderwis voor inderjan ; geen bezuinigingen
en drempels in hot onderwijs ; ;een toepa .: sin" van het prol itbegins el .
Deze principes, _:ie van toepassing zijn op Ca ioel .e Studi : fiarnciering,
worden door do ë1000wet drasties aangetast . Dit als verrloper op het
s=diefinannieringsjtalsel van aa kommissin Ans riessen, met Mge kol
legelelden, rontedrajonie leninjen, Mgo scluilen . E en stelsel dit
de kosten van het onde2wis afweitelt op de individuele student .
De strijd hiertegen wasultzerlo in een re,erinjsvo,rstel van fjOi .
Weliswaar een knnkrust resultaat van ruae akties, maar een keuze voer
het profijtbeginsel, en ; .iet ir overeenstemming mot onze nis, gratis
onderwijs voor oudercen . 'Terr is je f501 verpakt in een wetspntwer!)
waarin vo :reit C - lopen .dor .t al de Airstrukturering clo ,:á .r kopheling van
ptaktika aan examens en tentamens en ~r vo'orstelien tot uniformering
van de onderwesprogramma's . jc~ worst hierjoor werks=enten en personQU, die tot nu i
hit =I .en van undirwis niet werd Dnthoudan, het
studeren oumzgaljk gemnukt, ot meest virfooilika van Bezoewet is de
navordering van da J130£ over het nflclogen jaar van Mykotters . de
moetun ons ai : rdan ook 1 1 tegen uitspreken en wor en dnarbU gesteund
door o .a . de partijraad en in PvdA en het hoofdbestuur van de R~J4 .
Jok ze CwN en r31 en vele aldilinjan ven du projrsssinv2 drio steunen
onze eisen, de univermitaltcn ver. Groniagon, -msterdam, ` áJ trecrt, Delft
en Twente L ;ban zich oek veer nrugkoor nier 00 oude situatie uitgvr
sproken . We eisen ;
:!N
V .OLL2 ._JG,-.•
ë1000 „~MDT TEM.-UG- J -21.-CIZIJ :d-,'
G319 UAY0AMKING VAN Di ë1J00
0rSMOIT15G VAK DE KOLMGEGEL2INHING
GE S'N Aj : i 1,2ASTIN!,3, V1-~11 D2 M=TSPOSITIE VAN STUMNT2N EN
GEN AaNTASTING VAN LET =CHT 00 EXAMnS
Vocrtzetting van de Luykot is de enige manier om aan die eisen te
laten gemoet komen . Andere bestaat er de kans dat het kabinet zal .
zwichten voor de druk van Se r5chte0 oppositie, en dat de Icon fesoionelen ne 010J3 zullen na-nhav,an
SLING
1K 1 I-M
WE GAAN TN IED21 G ;VAL Di 0 1 OOT U n - Or MT TOT NA
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` . - ` . r < 0 , nC uur. :sen_s a Damstraat

. mededelingen
2, boykot : evaluatie ii•R ., resuitat .-n en k . .nsekwenties
3 : voorbereidine ledenvergadeeringen inhoudelijk
. voorbereiding 27e
sn organisatorisch
5 . studentenstops
6 . ledenwerving
7 . stuk Pol'-ti l 0 1 0 90-11
8, s tuk wJ:n
9 . onderwi.;sbe ;;roting
10 . Peijnenburg
11, Chilid'er_ccnstrr.ti.e evaluatie -1:~r :ár at vo : .:er?
12 . rondvraag

G

ad 1 . Het bestuur heeft
steeds de lijs „; .;n -,let aktivisten niet, wat
reekt
w
ons in de voor 7Der-idn.g van d . 27 er. dc 1 -nwervind erg .
W .b . d e bestuursopvclging wordt nc & gekeke naar een opv ::1g,,„r van
Arnold en een tweede sekr . sociaal .
.1 .'b . het penningmeesterscrap . Hierover i : de afgelopen beleidsraad
:rededeling gedaan . Het bes+: ;:ur drin ._-t er , de groepen op aan zo snel
:Mogelijk met kandidaten te komen v .-er de opvolging van
aangezien
ren organisatie zonder penningmeester zeer gevaarlijk is .
,.Iet bestuur is zich ervan bewust dat een aantal punten op dit moment
enigszins olijven liggen, ,gezien de nadruk er de 27e en do ledenwerving .
Na de 27e willen we een groot deel van onze aandacht richten op allerlei organisatorische aspekten , die nu neg adhoc gaan .
áá.. . :

C

ad2 . De U .R . heeft ditmaal zeer goede
besla- genomen . Voor het eerst
.ten
is duidelijk geworden .
at er onder druk kont"__ ete resultaten te behalen
d
zijn . De VAWO is niet onder de sterke druk -, .n Harmsen bezweken, maar
aan onze kant blijven staan . Al onze eisen rijn ingewilligt : volledige
intrekking wordt geeist ; geen navordering ; opschorting en weg met de
wetswijzigingen in Klein's wetsontwerp (zie bijgevoegd persbericht) .
Het kostte wel 6 uur vorgac'-ren er_ de n( -)diga c':reigingen van het C .v,B .
en schorsingen, naar hot ij gelukt, Do studenten waren toen al nagenoeg
voltallig vertrokken .
Om half zes .,aren + i5 studenten aanwezig, waarvan misschien 10 kaderleden . Op de U . -Y . zelf waren dat er + 140, waarvan misschien 30 kaderleden . Dit - wegblijven v nn he't kader is de l : .atste tijd opvallend en
-onverantwoord . Als het kader .,cá.nivezig was inas het geslaagd geweest . Nu
enden de vele onbekende, vnl . le jaars s '_enten niet worden op'gevanHeet k .~ r. inoet inzien ; dat als er
J~áe n en gingen velen halver,voge
op uitgebreide schaal_ op - ereenen :á. -crdt vota , een U .
of andere eergade sine .:
dat zij d" . ook a:e.nwezi~ : .io(t zijn . vnl . t-c.r pvan,- en diskussie met de
studenten en uiteraard vanwege bet 'gelang . :.n .ie aktie .
Overigens moet gezegd worden dat — uur we :' erg veel gevergd is, eh dat
er a . meer duidelijkheid over de nog zaai' : -ra_; de aktie had .voeten zijn
het een diskussiepunt is
om de studenten voldoende t
of je studenten_ vc or zo'n raadsverg, moet :: proepen, als er geen direkt
konkreet perspektiei is (bezetting .;f zo) . In ieder geval !voet met dit
midcel omzichtig worden o_ngesprcng n .
Wat , etreft de ^_0~1Set,wenties kan g ezegd wordeen, _at do uitspraken van de
?aae e en goed perspok'tief bieiden voor Ce Ak`lciomi schc daad .
M .b .t . de inning is
gunstig besloten, n _ . dat men de fakulteiten
adviseert . fakulteitobewijs j e>s uit te geven
dat er, van de kant van het
C .v .B . geen Icoatr~le :n~i~.i . ge . ar_ zijn. ;c. ver-,'.chten, wat niet betekent
dat Kleinze niet kan afdwingen, :naar dan we.-• .!t de :daad eerst gehoord .
We zullen onze hoofdaandacht nu op de fakulteitsbewijs jes raooten :richten, zowel op de fa?_alt ; item (wet
,
d% t-;oepe
;.
z vrl .r~lOeteIl doen met steun
Je
van het bestuur) als w . .-, .
ader van Arbeid, die op instrukties va
Klein wachten (althans met hem gaan praten) De uitspraak van de U .A .
kan zeer gunstig; zijnx!4xzx voor een prsitti ..~ve beoordeling d——r de Raden 'van arbeid .

Ih

t 1 . .101=Mater is e = reeflet beeavoegi, aan do hand waarvan eventueel kan worden gepraat over dit aparte probleem .
hand van een re-gulutie die
ad 3 . op do
op do beleidsraad wordt uitgezet jjdiskusLoord worden over do voortzetting van de boykot, de studiefinancicring (de )ojkrant is er dan
hopelijk ook), en de studentenstops . Hiorbj moet uitgegaan worden van
de politieke situatie en de evaluatie van de aktios ca onze eisen, en
de kracht van je erganisatie .
De ledenvergaderingen zouden morren :esu .Ï;eren in een beleidsraad
op woensdagavond 26 sept . en het ASVAstanOpunt voor de meeting te
bepalen enxkxi de weetingg inhoudelijk voe2 te bereiden aan de hand van
een konsept praatje .
ad 4 . inhoudelijk stelt de ë100! gr oen ver 'j'6npraatja te houden over
de afgelopen akties, de politieke situalij, de voortzetting van Je
boykot, onze eisen daaromtrent, de studiolinancierinj en onze eisen
en je studentenstops . Daarna diskussie over elk afzonderlijk aan de
hand van de resolutie, en besluiten .
Tevens wordt voorgesteld om een sereker van het H .B .O . over hun eisen
te laten praten, aan; ezien daar de zelfde problematiek sp .:elt en het
zo con bijdrage in de diskussie is .
Organisatorisch stallen vi voor een pamflet over de huizen te ver
spreiden gekoppeld aan diskussie en ledenwerving . Hiervoor is het
volgende schema gemaakt :
politikologen : DIEMLN
sociologen : ZIL7 .-_' :ZB2 .-,ZG
neerlandici :KLEYNDZATEG en Wittonburj
andragogen en pedagogen : UILESTEDEs
historici : PAINSENGRACHT WSTWAARKT EGELANTIEISG .ACHT -STRAAT
psychologen : - M2,SPERSTiAAT 3LASIUS STS AAT
2konomen : KA 1MINdUAG :WSTEiNBUI~G
beta's :OSDORP
medicijnen : DA COSAT KADE BILDE? DëKKADE
bestuur MOENBU2GWA.T
richtlijnen ; voor 27 sept, moet dit zijn Eobeurd .
zorg in ieder geval dat iedereen het pawllet heeft, en dat zoveel
:hogelijk mensen benadert worden en de diskussin .
Haal niet meteen ledenwerfkaarten te voorschijn, maar diskussieer
met do studenten . Lid worden kan altijd neg .
Ga niet mot z'n allen een afdeling op en-r alleen of met z'n tweeen .
Noteer wie niet thuis is voor de volgenote koor, en wie lid is ook .
Neem kontakt op met aktivnston in het huis ter ondersteuning .
Zeg als aktivist iet nee als dit door een gorop gevraagd wordt, en
neem k_ntakt met de groep die jouw studentenhuis moet doen, wanneer
ze langs komen en je row~ helpen .
.n
m
Als het :nis gent noem tijde_ ; kontakt op mat het ASVAkantoor, .
Noem vooral ook Inschrijvingspoorters war .
en zovC01
Houd er rekenins mee dat de 27r zeer maso- .al mout
mogelijk mensen moeten :orden gemotiv-2rd .
Laten de neerlandici er rekening =e hou_ en dat ze do Kliynde , rtwef~
niet op dinsdag dien ; dan is er bewoners=gadering .
Ge Ook komt er een affiche dat donder klaar is en dat zeer intonsi :
plakt moet worden . Daarom elke ; avind ludiek plakken met je groppPKom om 10 .30 uur op het kantoor, plak me : voor de beweging en de
belangen ven dj studenten . Dor net als mot CHILI, laat de plakploe gen de stad overspoelen met afficros . Amsterdam in het teken van
onze strijd .
Het pamflet zal verder in M Au sa verspreid worden en op de riketten .
De piketten deze worden totaal verwaarluasf, tot grote schade en
schande van de beweging . Hier moet din einde aink—men . De piketten
e>

J
zijn van overgroot belang . Ja er moet er z,;1fs een bij, nl . in de
POORT . daarom men aanvulling op het schema alsvolgt :
12 .oo-14 .00 uur
POORT
maandag ekonomen
dinsdag sociologen
woensdag politikologen
donderdag andragogen
vrijdag
beta's
Het is echt zeer dringend noodzakelijk dat dit gebeurd . De universiteit moet in het teken komen van de demonstratie . Hang daarom op
je instituut affiches, muurkrarrten en par.:fletten op over de demorstratie en roep de studenten op om mee te doironstreren rn naar de meeting
t e konten .
Ook komt er een bondgenotenverklaring toe espitst op de ë1000 ter
onders'::euning van Je demonstratie die aa-_ organisaties wordt toegestuurd e
5, hier is een stuk over van
en er zijn de stukken *van de vorige
beleidsraad .
6 . ledenwerving . we zullen moetn praten aane
ae hand van hetuitgezette
stuk van een paar weken geleden over de n :odzaak van organisatie en
het belang van de led£nwerving op zich . Tevens zal er geinventariseerd moeten worde- hoe het er in uo ;,;roepen :nee staat, Het bestuur
1
zal de stand van zaken totaal mededelen .
7 . De reaktie van het bestuur hierop zal op de beleidsraad worden
uitgedeeld .
8 . idem als 7
9 . hierover is indien mogelijk een reaktie op de beleidsraad ter
.diskussie aanwezig . Het beloo&i niet zo erg veel goeds .
10 . zie bijlage
11 . hierov r event . stuk, anders mondeling .
P . S, de punten 1- á5
hebben op dit moment absolute prioriteit en
.moeten perse aan de orde komen . De rest eigenlijk ook maar we willen
toestanden als de afgelopen beleidsraden voorkomen, en verzoeken
dan ook de groepen de beleidsraad goed voor te bereiden zodat er strak
gediskusieerd kan worden . .

HUURVERHOGING INTREKEN 1 1 1
Huren van 100 tot 140 gulden voor kleine kamertjes van vier
bij drie meter .Duizenden studenten die meer dan 25% van hun
toch al karige inkomen aan huur betalen .Dat zijn de gevolgen
van een jarenlange politiek van bezuinigingen op de beurzen
en buitensporige huurverhogingen .De 8,3% huurverhoging die de
regering ons nu denkt op te leggen is dan ook - nnaanvaerdbaar!
Staatssekretaris Klein heeft al enkele malen erkend det er
kritiek op het studiefinancieringsstelsel,de wijze van huurvaststelling en de hoogte van de huren mogelijk is .Vooralsnog
verandert er echter weinig erl schijnt hij te denken dat de
studenten van zijn mo,,ie praatjes over studieloon kunnen leven .
De stijging van de maksimale rst :net vierhonderd en zeventig
guldeb is volstrekt onvoldoende c :i de prijsstijgingen op te
vangen .In maant was de maksimale rst al driehonderd gulden bij
de prijsstijgingen achter gebleven .De honderd en zeventig gulden die dan nog overblijven zijn nauwelijks voldoende om
de
hogere huren,mensaprijzen en verzekeringspremies te betalen 41
Om de overige prijsstijgingen die dit jaar zeker nog zullen
komen .te betalen,nioeten de studenten zeker gaan -werken .
Twee jaar lang hebben bewonerskemitees en studen á.tenvakb-ondenL
tegen de huurverhogingen gestreden .De- ..e£;eling waarbij iedere
bewoner
16% van de maksimale rijksstudietoelage aan huur moet
betalen is volstrekt onrechtvaardig .Niet allen omdat 16 ;6 huur
-..-voor.,lage inkomens veel te hoog is,maar veel meer omdat het
grootste deel van de studenten helemaal geen mnaksiinale rst
heeft .De studenten die wiet veel minder moeten rondkomen,dwz
meer dan tachtig procent van de studenten,betalen dus ook veel
meer dan 16% aan kale huur .De eisen van de bewoners waren in
deze situatie duidelijk,i .ntrekking van de huurverhogingen die
het gevolg zijn van deze r ;;geling .Leskoopeling van de huren
van de maksimale rst,om. verder huurverhogingen te voorkomen .
Een beter studiefinancieringsstelsel,, om duidelijk aan te geven
, _.dat het erom gaat een beter in komen te krijgen,en dat slechts
op basis daarvan een redelijke regeling tav de huurvaststelling
getroffen kan worden .
In de strijd hebben wij al veel bere.ikt .Vele bewonerskomitees '
zijn opgericht en duizenden bewoners boikotten de huurverhogingen .Universiteitsraden,stichtingsbesturen,cn allerlei andere in
stelling hebben zich achter de aktie gesteld .Daarmee zijn de
voorwaarden voor een succesvolle voort zetting gerealiseerd,
Per stad zullen .-vrij nu :.boeten gaan proberen,evenals dat vorig
jaar in Nijmegen gebeurd is de huurverhoging opgeschort te
krijgen .Of de huurverhoging uite_hdelijk ingetrokken gaat worden
worden hangt van de landelijke ontwikkeling van de aktie af .
Deze ziet er vrij gunstig uit .Naast Amsterdam,Delft en Nijmegen
zal dit jaar ook aan de VU,in Groningen,Rotterdam en Wageningen
een -huurinkomensaktie opgezet worden .
BETAALBARE HUREN VO0~~ IEDEA -ZIN!!
apin hoeft te kennen L;- .geven dat hij in het kader van een nieuw
studiefinancier.ingsstelsel . dat in februari in de kamer komt over
weegt de hureni i .p .v ., aan de maksiiuale rst aan de huurstijgingenï.
in de volkshuisvesting te koppelen .Dat is nooit de bedoeling
van de cái e 'los.koppeling' ág eweest .De bewoners van de studentenhuizen zouden dan immers de zo fel bestreden huurharmonisatie moeten
gaan betalen . Loskoppeling--vann-de--hurdb.. _va.n de maksimal.a._sst , was

noodzakelijk om verdere hu -,,verho ;á' inè•en,e, s
If?' Mail een st7 j_.ging van de !naksirriale rst, te vo, .r) á - c!rien . Op basis van de bevriezing
van de huren die daar niet gevol van zou zijn zou dan naar een
nadere rot eling; voor
huurv .ists eelll_ng gezocht moeten wordeh .
Bij zo'n huurvaststelling zou rekon :iiiT;' :roeten worden gehouden met
de laagste inkomens onder de studenten .
Nu de diskussie over de studiefinanciering zijn beslissende staium nadert is het zaak duidelijke eisen te s tel„en , Onafhankeli jkheid van de oiiders ,
n 1 e mir~e_n, á, _; ;,eiz k ; '_lcjhc ld an, een behoorlijk
welvaartsvast inko :aon .keoi-t,:m! s tuclio l oori dat is waar het ons om gaat
Wanneer de studenten i do_'daad c.'_?.o .-;faal eon jel.ijk á en beh ,Jorlijk
inkomen krijgen,
ook Klein schijnt t:, .. Jril` gin. uan is er geen
enkel bezwaar
van c:o h ren .>p dot inkomen, integendeel dan is dat zelfs hol goed•
Wat voor studiefi_ . ancieri.ng sstc:lse . er uit do ,ius gaat komen weten
we nog niet,De snijd die :rij in de boi!ác ct en do :ic.iririnkonensaktie voeren zal daa=lij behalend zijn! ! Pas als ? .*~ zekerheid hebben over wat het inko : .io 1 van do studenten' ,ja t worden, kunnen we
gaan praten over kot :i~c .~_ing van de Naren an wot dan, ec .k .Aangezien `e eis 'J_osko .r e? i:L(;' ;b _j Klein _ .nlei_dint schijnt te Geven
_ . tot verwarring over onze bedoelingen, is het :boter deze eis te la
ten vallen .Het gaat nu in cie - eerste; plaats om
C
,~;' r,T . .
-BETAALBARE „ REN j~0, ,-,R EE
-INT. E_O ;ING HUU? VEE_ O .GING `72 eii' J3 :~iET TERUGWEIU ITDE KRACHT
--EEN BETER STUDIEFINANCIE,RINGSSi J`LSEL ; STUDIELOON
al,
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SERVICEPOS TEN
Van de servicekoe ;;Ín,d e ' ..oversop de kale huurkomen,en dit jaar ook
met 8, 39,verhcogd 'v - orden,beto .alt de oS 1 zamen als gas,water enz .
Dit kan. echter geen reden, zijn deze verhogin wel te betalen .Wij
zijn er immers niet verantwoordelijk.k voor dat .we zulke lage inkomens hebben .,Weigcr de servicekosten verhoging te betalen .Noch de
DSH noch wij zelf komen daardoor in muoei .lijkhedan,De DSH kari immers
het geld voor de service eerst van hot totale huurbedrag aftrekken
voordat het doorgestuurd word naar Dei Haagwaar de !eensen zitten
die ervoor verantwoordelijk zijn dat we de buren en servicekosten
niet kunne
betaloi~ .!
WAT TE DOEN??
"ï"á
iéei ggeval
err in ieder cue h„:urverhogi
» e beteren . Trek "' j e "m~ ' ht.*›
1 92- 9
in en betaal het oude bedr .,g! !Kom C, *) de vergaderingen die de : ASJA
,t de komende weken in samenwerking mat do bewonerskomitees in- de ' stud4-,ntenhuizen over de voortzett_nL van de huurinkomensaktie en de boikot -~
zal houden .
Als we de aktie weten uitte breiden zullen we in staat zijn de universiteitsraad te dwingen de inning van de huurverhoging op te schor ten .Verder zou epen hanítel á: enigenak-,ie,waarvan de resultaten onder mesale :aanwezigheid van cae bewoners Jan do U .R . zou werden aangeboden
onze eisen nog eens ekstra kracht 'bij kunnen zetten!!
RISIKOOS?D JRJAAu DER?I1et minder dan t,rwe _:n _~ c:ncle r huarschuld kan je niets
o
odra. je de twen =tra ar.-ten gepasseerdd bent ,krijg je : geert aaninaning
g obeuren
of akse.~t
giro kaart meer,mc.a , .tor.. geel -vel.l ?,raarop
p
i
staat dat je naar a' c
deurwaarder bent . &.ls j áe dit vel
moet je ogenblikkelijk ; naar de DSH
opbellen ., Je hebt dan nog vijf d ,ver om je voJ ..odigo huurschuld te betalen .
MOEILIJZMEDEN, . iet beurzen, ki ader}i
. jjs ~ cag etc? 3e~ do 1zaSVA, 225 J 1
WO . D LID VAIT
jE ASVA* `l `a?.:- . Of rJ "1A?T S't'CJ . .)EI„T :(.N ! I ! ! ! !SL,ECI". :`S F22, 50!
MACHTIGING S' INT 1-2E ~G , GPSTJ : ;iJ N .H A
C .C ."J2)JOiT <SKOt1I 1, 3E . NIET .á AAR
DE GIRO STU . EN
.
A'DAM
girorekening letter/numiicor
/,
naar,
adres .. .
Hierbij verzoek .' ik
o:..i
van de door mij verleende
machtiging aar., het i .rokantoo :, _ ;n van rekening te doen afschrijven al !zet
geen de Sticr. .t?rig vu .-,r de Sta.<:ientenhui :,vesting-Ai 'iterdam,rokoninghouder
S7000,aan inkasscgiro's inzenit
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Het is voorlopig mogelijk voor beursstudenten
meeted—en aan de boykot .
:De eerste termijn van de beur : wordt uitgekeerd ongeacht het feit of je ing eschreven staat . :;as bij de uitbetaling v= de 2 de termijn zal de Rijksstudietoelagedienst in Groninge . van je verlangen d . at je een bewijs van inschrijving overlegt.. :slechts bij : áe le kleine beurzen kleiner dan 500,- kunnen
ze moeilijkheden maken .In dc:! ; á-,ác vil moot je de
bellen .Voor de rest ben
je in iedergeval veilig tot
jununri,
De ASVA zal porberen te bewerkstelligen d.- -.,t oo' na 1 januari de beursstudenten
doorkunnen gaan met de boykot, itt vorig jaar .
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Je moet geen promesse tekenen, want het is op ^it moment volstrekt onduidelijk wat er uit de kollegegegd1bus ral rollen l~e konie siorelen hebben al
zoveel druk uitgeoefend op de progressieve dr :.c , dat Klein in zijn wetsf
ontwerp voor de verlaging tien de kollegegolde' tot f .500, een overgangg::Stikel
opgenomen, dat navordering i .n de kollegcgeldei: over 72/73 voorstelt . De kon:fessionelen ga : -.n door-met deze druk, omdat ze b .,ng zijn dat hun ideeen mbt
een nieuw studiefinansieringsstelsel (lindriess( .n_,f hoge kollegegelden,woartoe
.1000-een eerste ;_n=et was . en rente drage_u'.e leningen ) dan op de helde f
ling ga_.n .Het is daarop onduidlelijk wat de hoog- ~ ;e var. het kollegegeld zal
worden ; f.200, f .500, f,1000???????????
Teken je nu een promesse en krijgen de konfe,rsior.elen hun zin dan ken men
zender. moeite via, < en deurwaar ál er de tweede ter=jn van de f .1000 bij je áafkomen halen .
Bovendien betekent het tekenen van een promesse á.-oor een grote groep meerderderjarige studenten dat zij ££n maal kinderbij lag mislopen, hetgeen een
- verlies van minstens f .1000 betekent . TEI0 GEEN PROME SE .'
J

BOMT VOORT ;
De ASVA organiseert zoals voor de vakantie a n e . .kondigd is in de week van 18
t/m 27 september disicuesieve_ gaderingen in <aJ , fakultei ten, waag
boykot bo2proken zal worden in J ot licht van de p('litieke situatie von dit moment . Iior zullen de b°slissin c.n v á, llen of we al dan niet
door;^,on met de boykot tot e - n de knmerbeh .nde'. ing van het wetsontwerp KLEIN .
Da:. .rbij zal nzatu .urlijk de studiefinansiering t - r sprake komen,da~-r in het
voorjaar in grote lijnen het nieuwe studiefin<-,nc'ieringsstelsel vastgelegd
gaat worden .lsen ander hotite :.i van dit moment,d' :. . -erlenging ven de studentenstopwet zal ook besproken worden onid .t ze onh~ :ilspellende omvang dreigt te
gaan aannemen bij de toelating van het volgens., j ar .Dar is er namelijk geen
laag a-ntal . eersteja á rs vannwege de nrammoet á, ret' Terwijl het nu natuurlijk ook
al enige fakulteiten konkrect bedreigd niet alleen door de stops, maar ook
door de steeds dratieser wijze wa> , .rop pl<,., .tsin; -:kommissies te wekk gaan( de
voorlopers van de stops ) .
Op 27 september word .a, er door de
een demonstratie gehouden, VOOR VOLLE'
DIGE INTREKCIiiG V11 DE F .L000\áJET,
GET?ST NAV0I-LL RING OV11 72/73
On :3CHORTING V'' 11 DE KOLLEGEGELDIIFING TOT Nlg l'"LY11 RBM
. UNDELING ViN DE
VET VAN KLEIN!
GEEN VII áLENGING VIST DE S7,~MNTTN TOPV- :SET .
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Op 15 maart hebben we in Den Haag gedemonstreerd voor een prijsaanpassing van
de beurzen, f .3QONU,', "indsdier zijn de prijzen met 4% gestegen . e r 1 september was' de' acht°rstaild f .525 . 1N?u heeft Klein de beurzen voor 73/74 met f .4?0
verhoogd .iliet eens geneog om de prijsstijgingen c - r .~r 72/73 goed te maken .Met
de beurs die je nu krijgt moet je tot eind ru ;u:' .us 74 rondkomen .Onderwijl
zullen de prijzen toch zeker met nog eens 8 stij ;en .Nu de eis stellen :f .555
ineens!,is danook zeker terecht .
Daarnaast heeft de regerin knip huisgehouden met de LBO-bedragen(het bedrag
dat e ouders volgens rijksno :rá: aen aan ichzelf mogen besteden) .Ze zijn ,met
slechts 4,6 verhoogd,terrijl ie prijsstijgingen alleen al 9ï% bedroegen .Hiermee is de achterstand van de . á_gelopen j :.!.ren ol)gr . -_oper~ tot gemiddeld f2000 .
Om nog irr'exá niet te praten v,- ,n een wcavacrtstijg. .ig .
De beursstudenten zijn danook in een nog bebelab .lerde ccituatie terecht gekomen .
Het is geen . .uitzondering d at .d e beursstudent in :orgelijking met vorig j2,ar
f .1000 hinder kri j ; t, < onder ~ie .t ' Fr E :~:n e zonli jh - eer^redering in het ouderlijk
inkomen,en Je gezinssituatie opgetreden is .Lr ir • .as weer „norm bezuinigd, op
de studiefinansieringspot!
-RE,REIENING.,FOUT

al,~
l
In sommige gevallen riekt het bovendien nog n ::.ar rekenfouten van de rijksstud.ietoelagedienst .Beucatkuientca die opeens van án rr maximale rijksstllrli etoelage terugvallen-op een beurs v,n f .2000 (bv .) moe :en daarom hun beurs zelf .narekenen om dz t te verifieren .Bij de berelaiing mot e uitgaan van het bruto-,
inkom .n van je
hierv.:,n is :.afgetrokken inkomstenbelasting,' de bed .ragen voor andere niet-studerende kinderen en h£t LBO-bedrag, áb lijft globaal
de Ouderlijke Bijdrage over .vcj rijksrtudietoelage .?.ie Jo moet toekomen, is
dan de maa:imale rst minus de ouderlijke bijdrege . áo nder kollegegeld f6130- 0$.
Voor een gedetailleerde beschrijving moet je de b áo sjure 'rijksstudietoelage''
r^.adplegen .Heb je hier problemc.n mee, dan kun je je bij de ArV.!A vervoegen .

VAN
Ivo,: á.st een teelegge kom je veelal ook .-og voor kind .rbi js1 ,-~,g in a nmerking .Dragen je ouders meer drn f .1352 bij lx kbr:, meer
50% in jouw onkosten 2x
meer dan 90% dan 3x .Hot ken
verband met voorno ,~mdc voorden g, :nstig-, zijn om
een deel v,- -,n de toelr^c ;e die j toegekend is te we geren, zodat je lx m££r
kinderbijslag- en aftrek krij`. ; .Onder,voorw . . .arde.natuurlijk dat je ouders . het
voordeel va .-,n de kinderbijslag- en aftrek aan jou,i uitkeren .
De hoogte -ïsn het budget dat je-hiervoor opgeeft zen de Ra á~.d van ^rbeid is .
da^rbij uiterm-rato belanCx ái jk .In-dien .bv de teelra. . .. f .3000 bedra : .gty en je geeft
eer. budget v4,n f .5900 op,da4_kzijg je 1x kba . Gaaf je daarentegen f,6100 op
dan krijg je 2x kba .Het gaat-er dus om .;.een zo heug mogelijk budget optegeven .
Geef je als budget de nis .yin>r-1e rijksstad etoela - : op dan nksepteert de Raad
van arbeid dit zonder meer .Geef je meer op dan k..
een spesifika..tie gevraagd
worden ._4ls ekstrr; kosten g•E :lder_ da rbij,s prikti: :u^geld, ekekursies, ir_strumentarium, studemn .teric .cl, (persen, papier etc,), ci ;';dschriften, kranten, ziektekosten en andere v erzekeri.n g~n, rei, kosten (r. . r ouders, vriendin vriend),
vakantiekosten, stadsvervoer (trc .m,bus,broamer) . luxe artikelen (auto, piek up)
Het is afhankelijk van de Ra4,~ . van 1rbeid of de•.: : met het budget akkoord gaat
De Raad van Arbeid let er dr, .sxbi j op, d.r :,t het .ar.nemeli jk moet zijn dat de ouders zoveel kunnen LiiCragen ., en dar,-(ie- student :_o -.reel nodig heeft .Voor een
cpesifil ..ati e van een budget ven f .7000 kun jc op dc .U*.VA terecht .
Informatie over de berceLziLng inzake weigeren v ; n d., beurs om het voordeel van
kinderbi J21-1,g binne. ntehc .len kun_ je even :ens op de
1.x_ ~kstrcx
krijgen .

.y
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PERSBERICHT
onderwerp : behandeling van het wetsontwerp van Klein m .b .t . de
inschrijfgeld en kollcgegold taling
á- in de Universiteits'
raad van de Universiteit van 'Lmsterdam
Dinsdagavond 18 september heeft de U .R . van de U .v .A . in haar vergadering het wetsontwerp van Klein rr: .b .t . de inschrijf beeld en kollegegeld
betaling behandeld .
Vanuit de Raad kwam nagenoeg alleen kritiek op het wetsontwerp
naar veren . Naar de nening van de Raad is het wetsontwerp niet in
overeenstemming :net de door de universiteit herhaaldelijk gestelde
eis, dat terug racet worden gekeerd naar ci_e oude situatie van f210
om een open en principiele diskussie over een nieuw studiefinancieringssstelsel mogelijk te maken .
De U .R . nam dan ook een :notie
waarin volledige intrekking van
de f1000 en inschrijfgeldvorhoging werd buist, £n terugkeer naar de
oude situatie van f210 .
Tevens sprak de R :.ad als haar mening uit dat de door staatsmm gkretaris
Klein geeiste betaling van f1000 door boykotters over '72/'73 - onaan vaardbaar is, en volledige verrekening moet ;plaatsvinden . De raad
was vereer van mening dat de minister gezien de thans ontstane
situatie de procedure rond de kollogegelLinning meot opschorten tot
er een nieuwe wet is .
Over het wetsontwerp zelf werden de volgende uitspraken gedaan :
dat - geen navordering over het su~:iejaar '72/'73 mag pllaatsvinden
het gebruik van onderwijsvoorziening-%n moet openstaan voor het
mniversitaire personeel
de status van praktika ongewijzigd eient te blijven, opdat de
fakulteiten zeggenschap blijven houden over de inhoud van de
studieprogra :n:na's, ten einde verstarring van het onderwijs te
voorkoeien
kontrolemaatregelen niet .a ogen pij. : .tsvinden door het koppelen
van iiraktika aan eksamons
het stellen van eisen aan de vooropleiding niet betrekking mag
hebben o; :> het volgen van universita :-I .r onderwijs
bepalingen
' alsvoorkomend in artikel 77 lid 4 zodanig gewijzigd
dient te worden cat dit betrekking heeft op personen die geen
Nederlander zijn of ingezetene, zodat geen steriele nationalisering van wtenschappelijk onderwijs plaats vindt
Met deze uitspraken die aan de Akademische Raad op 29 september
zullen worden voorgelegd, heeft de Universiteit van Amsterdam zich,
in navolging van het College van bestuur van de Rijksuniversiteit
van Groningen, achter de eisen van het LOG geschaard :
volledige .,_ntrokking ë1000 wet en inschrijfgeldverhoging
'
geen navordering van de -•1 1000 ovo :., 1273
opschorting van de kolleogldinning tot na de karnerb~handegeen aantasting van de positie van studenten en person ee
geen aantasting van het recht op examens
Het is duidelijk dat de huidige onrust op de universiteiten niet
kan worden gekeerd door :niddel van ee . kn evelwet als .zet wetsontwerp van Klein, maar slechts docr aan de iesen van dei universiteiten
tegemoet te komen .

C
De Universiteitsraad onderstreepte dit no z door een motie aan te
nemen, waarin het College van i)ostuur wordt verzocht geen kontrole
ana atrej-elen to nemen alvorens Cie U . : :z . gehoord te hebben . Het C .v .B .
.aarn dit over en doelde moe dat zij no ' .nstnat was noohvan plan
was in de huidige situatie uit zich zelf icontrole maatregelen te
n:;anen .
Ook gaf de daad ais haar :~r Ming te kennen dat het gewenst was dat do
(sub)fakulteiten maatregelen ne :.: .;n om op do meest geeigende wijze
de .Lan ár raag van studerenden naar fekulteitsbewijs jes to voldoen .
Tot slot sprak de rand zichtzit ov ;:r de noodzaak om te konen tot
duidelijkheid over Je konsekwonties die het tekenen van een promesse
kan .. ..ebben voor kind :rbijolag en kind . .raftrek . De Naad stelde dat bij
gebleken risiko d .: stu:zont in staat i;loet zijn een getekende promesse
terug te tre•kken .Het C .v .i3 . deelde mee Jat zij dit naar vermogen zou
bevorderen .
Dit alles is een bewijs dat de universiteit, met de ASVA, van mening
is, dat eerst duidelij'_;heid - .,.o,-at zijn over de koll áa gegelden (,
.n de
studiefinanci . ;ring alvorens men tot in .i-' kan (;,vergaan ; en dat de
beste waarborg daartoe is terugkeer naar de oude situatie van /210 .
Deze uitspraken zijn dan ook een overwinning van de studenten in hun
strijd voor gratis onderwijs en tegen he - á . rofijtbe;ginsel .
Samen met de S VU zal de ASVA op 27 se :pte ._.be- á een demonstratie organiseren om 13 .00 uur vanaf e Oud .; Ma-- -,huis Poort, waarin aan de
regering onze eisen zullen werden gestel : 1 c7 .b .t . dos kollegegclden
en cie studiefinanciering . Tevens zal er geprotesteerd worden tegen
een andere bezuinigingsmaatregel en selektiedro^pel, de studentenstops, die de regering ook vDornemnens is te verlengen .
In de meeting na afloop ven ue de :nonstratie, 1='+ .OO uur in de Aula,
zal een definitieve beslissing worden genomen of de boykot wordt
voortgezet tot na de karnerbehandeling cf niet .
Voor< .fgaand zullen er in _,e fakuxltte iten ASVAledenver :gaderingen worden gehouden, waarin hierover, over onze eisen m .b .t . studiefinanciering en studentenstops, gesproken zal •, orden .
namens de ASVA
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Op donderdag 27 september 1977 vond te 14 .30 uur de aangekondigde
demonstratieve meeting plaats var, ASVA en SRVU, e .a . in het kader
van het voortzetten van de collegegeld-boycot . In de Aula aan het
Spui hadden zich plm .800 studenten verzameld, na een demonstratie
vanaf de Oude Manhuis Poort .
Als eerste spreker trad op
_
, die nog
eens releveerde hoe het allemaal is ,gekomen :
de collegegeld-ellende is begonnen onder het kabinet-3IESHEUVEL ;
aan deze toestand verandert weinig, omdat Den UYL wel-wil (n .l .
wat het LOG wil), maar anderzijds onder druk staat van de confessionele partijen .
pleitte voor :
meer faciliteiten voor de universiteiten, te financieren uit
de winsten van de grote ondernemingen ;
breken met het systeem van studentenstops voor sommige studierichtingen .
Na
sprak een eerste jaars-student Nederlands (n .g .o .), die
een uiteenzetting gaf over de werkwijze van de zgn . plaatsingscommissies, i .c . voor het vak Nederlands . Hij kondigde aan dat op
woensdag 3 oktober in Utrecht de Academische Raad vergadert over
het al dan niet continueren van de stop voor Nederlands-studenten
in 1974 .
Hij riep alle "Neerlandici" op, door hun aanwezigheid in Utrecht or
3 oktober, druk op de A .R . uit te oefenen .

t

Tot slot werd de Resolutie behandeld (zie bijlage A) . Pas na herkwam er enige reaktie uit
haald aandringen door
betoogde, dat in de resolutie
de zaal .
een motivatie ontbreekt voor de boycot van de collegegeldwet, Er
moet duidelijk gemaakt worden, waarom de boycotters die f 1000,-niet willen betalen .
Door het ASVA-bestuur werd toegezegd, dat de resolutie in die zin
zal worden aangepast .
De vergadering sloot te plm .

200 A 03

15 .30 uur .

?ESOLUTIE VOOR DE A2TIEDAG VAN 27 SEPTEr áL--E3
De begrotingsvoorstellen van het kabinet den Uyl tonen aan dat de
strijd voor een 'peter en.:erná jsbeleid resultaten kan afdwingen . De
voorgestelde klassenverlaging en de tweede vormingsdag voor werkende
. stappen in de -oede richting .
.a
Jongeren zin -o
De onderwijsbegroting heeft achter ook haar schaduwzijde . M .n . het hoger
onderwijs blijft slachtoffer van een "restriktief" beleid . Buiten een
eventuele lcoll ::gegeldvcrla :,;ing zijn geen verbeteringen ~, : .ngekendigd .
Integendeel, maatregelen als versnelde doorvoering von de herstrukturering, óe verlengigg van cl,- studen enstop- ;wet, en bezuinigingen op
de personeelsforen a~'ie, de studentenvoorzieningen en in het HB :á' zijn
in tegenspraak met het aangekondigde onderwijsbeleid van deze regering .
Dit geldt ook voor de studiofinancieringspot, die hoegenaamd niet wordt
uitgebreid . Voor dit alles wordt gebruik gemaakt van het argument van
schaarse middelen en de no :dzKak van prioriteitstelling . Prioriteitstelling door aan de ene kant verbeteringen en aan de andere kant vers lechteringen door te voernn brengt echter het totale onderwijs in gevaar .En die prioritaitstellin,is ook niet nodig als we weten dat de
rote onderneming wel geprofiteerd hebben van het afgelopen hezuiniingsbeleid door waanzinnig ho fre winsten te maken . Door deze :winsten
en verio5ens aan te pakken, en door op defensie te bezuinigen in plaats
van er toch 600 miljoen extra in to stoppen, komt er wel degel'3c geld
vrij voor het totale onderwijs . Daarom ook zal de strijd voor een toeter
en gratis onderwijs op alle gebieden voortgezet moeten worden .
Op de universiteiten zal dat de strijd tegen dj herstruktureri_^_ .j en p!--, '
ning moeten zijn, voor' demokratise=ing . En de strijd voor een beter stut diefinanci_-ringsst~~lse1 en tegen studentenstops in het onderwijs .
Studiefinanciering
De kollegegeldverhoging was een eerste hoogtepunt in de bezuinigingspolitiek van de regering Dies ;-Ieuvcl . Het betekende een zeer grote aanslag op de inkomenspositie van de student . Een inkomenspositie, die
toch al niet rooskleurig was, dankzij hot I`onsekwen, bezuinigen o de
studietoelagen, gekoppeld aan prijsverhogingen (in m .n . de mensae en
de- huurverhogingen, in m .n . de studentenhuizen . Het huidige studieinancieringsstelsel
f moet d an cok op de helling . Klein zal binnenkort
•met een nota komen voor een stelsel dat in sept . 1975 pas zal ingaan .
pt'die tijd blijft het huidige stelsel gehandhaafd . Daarom is het nodig
onkret deev. uurvet
beteringen
te verlangen op dit moment . Er wordt dan ook
,inien
op dit rio :aenz geoo..n;ykot
in c:e studentenhuizen &n de eis gesteld : ,
INT? isC. NG VAIT D h1"JU_?VEJ :HOGIIJGEN
Daarnaast zijn er cp dit moment konkrete verslechteringen te konstateren in de toekenning van toeinges . Lit omdat de studiefinancieringspot niet is uitgebreid terwijl ?zet aantal aanvragen is toegenomen en
de normen voor toekenning zijn achtergebleven bij de loon- en prijsindex . Daarom zullen we de volgende eisen moeten stellen :
UITI3R .JIDING VAN DE STUDIEF NAITCIM-JNGS .POT
VE, :HH0GING VAN DE STUDIETOTLAGEN

Aj.áN PASSING VAN D . NO-2,INNErI V0C :71. TOE1 NNING VAN TOELAGES
Naast deze konkreto verbeteringen zullen we echter vanuit de huidige
ervaringen rit het slechte studietoelagestelsol onze eisen moeten
stellen - aan yen nieuw studieginancieringsstels11-, dat daadwerkelijk in
de richting moet gaan van onze eis : recht op r-ratis onderwijs voor iedereen . De plannen van Je XoInmissie Andriessen
gaan niet
in di . -- richting, en zullen dan ook niet gericht zijn op het slecx.ten
van fianciele drempels en verbetering van de inkomenspositie van de
student . Klein z'n plannen voldoen daar gok niet aan , uooral als
we Weten dat hij in overleg is net d banken voor hot zio árr;elijk maken
.van rentec:rage ::_dd3 lening;en .Onze ervaringen hebben geleid tot de volgend :: uitgangspunten' onafhankelijkheid van de ouders ; geen kollegegel den ; geen rentedragrcnde leningen ; goed toet, s in v`n thee ~rofi .ito3-
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ASVAdemonstratie .

Op donderdag 27 september j .l . hield de ASVA een protestdemonstratie in Amsterdam, gericht tegen de 1000 gulden collegegeld .
De demonstratie die te 13 .00 uur aanving eindigde bij de Aula,
alwaar de deelnemers door een viertal ASVA bestuurders/activisten werden toegesproken . De essentie van de toespraken hield in,
dat de ASVA zich tegen de 1000 gulden collegegeld zal blijven
verzetten . Ook 500 gulden zal niet geaccepteerd worden, daar de studentenvereniging zal blijven streven naar gratis onder ijs .
-De aanwezigen werden opgeroepen de aangekondigde huurverhoging
te weigeren . Steeds . :: meer worden de studenten financieel klemgezet . Daarom moet actie gevoerd worden voor een hogere studietoelage met als uiteindelijk doel studieloon . (Opm . :In het verleden hebben ASVA bestuurders meerdere malen gezegd dat het studieloon gelijk moet worden aan het minimumloon) .
Ook de " numerus fixus", die momenteel voor meerdere faculteiten
geldt, moet worden afgeschaft . Een ieder moet in de gelegenheid
gesteld worden om te kunnen studeren . De overheid moet zorg dragen dat deze gelegenheid ook werkelijk bestaat .
Aan de demonstratie en meeting werd door ruim 600 studenten deelgenomen . Opgemerkt werd dat van enige enthousiaste deelname geen
sprake was .
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InfiltratieinASVAdoorKSB
Onlangs werd vernomen dat de KSB in Amsterdam aktief zou zijn
in de ASVA-gelederen en onder ASVA-leden .
In totaal zouden er ongeveer 30 aktivisten van de KSB in Amsterdam
aan de Universiteit van Amsterdam (GU) werkzaam zijn .
Zij staan onder leiding van ?
Zo zijn tijdens de eerste-jaars 'opvang 15 aktivisten van de KSB
mentor geweest voor de ASVAI Tijdens een meeting, georganiseerd
door de ASVA voor de eerste-jaars waren-er ook diverse'KSB'ere
in de zaal aanwezig .
Toen tijdens deze meeting gesproken werd over de boykof en over
aktie voeren, werd door de KSB'ers gesteld dat de AS'A"slechts
aktie voert om het aktie-voeren, om een beetje goed in de markt
te liggen bij de studenten, kortom zij bewandelen al jaren de
weg van het oppositie voeren met de mond .
Zo doet de ASVA niets voor de werkende jongeren .
De ASVA benadeelt juist deze belasting betalende groep wanneer
zij konsekwent vol blijft houden aan de eis gratis onderwijs voor
iedereen . Immers geld moet er toch komen voor het onderwijs .
En betaalt de student niet, dan wordt de belastingplichtige (ook
de werkende jongerel,nog meer belast .
De reactie van enkele ASVA-leden op zulk optreden van de KSB
luidde : "Het is wel lastig discussi€ren met die KSB'ers in de
zaal maar veel kwaad kunnen ze niet doen, we weten wie het zijn ."
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Vernomen werd dat de ASVA momenteel slechts een 1100 leden heeft .
Volgens insiders is dit te wijten aan de collegegeld-boycot, waardoor de studenten zich niet laten inschrijven en daardoor ook
stands niet bezoeken alwaar ze zich als lid kunnen opgeven .
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ASVA-protestbijeenkomst .
Op dinsdag 18 sept . j .l . hield de ASVA een protestbijeenkomst
tegen de 1000 gulden collegegeld . In totaal een honderd studenten
trokken te 17 .00 uur vanuit de Oudemanhuispoort en het Maupoleum
naar het Maagdenhuis . Op dat moment werd aldaar een UR-vergadering
gehouden waarbij de collegegeld-inning als ££n van de punten op de
agenda stond . Door de demonstranten die toestemming kregen de vergadering bij te wonen werd middels spandoeken en borden het ongenoegen
omtrent de 1000 gulden collegegeld aan de aanwezigen van de raad te
kennen gegeven . Bij de behandeling van dit agendapunt . erd door de
9
overgrote meerderheid van raadsleden besloten nog gei--bedrag vast
te stellen . Hierna vertrokken de demonstranten weer .
Bekend werd tevens dat op donderdag 27 sept . a .s . een demonstratie
tegen het beleid van Staatssecretaris KLEIN zal worden gehouden .
Deze demonstratie wordt door ASVA en SRVU georganiseerd .
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Agenda+notulen Beleidsraad ASVA
I .v .m . de UR-vergadering van 18 september werd de Beleidsr .-vergadering op maandag 17 september gehouden .
Voor agenda + toelichting, alsmede voor de notulen zie bi'l . I
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door met fak . beverijsjes te blijven worken nog verder gaan,
maar wettelijk w,ch . ge-., n problemen opleveren . Hiorov'er - wordt
vrijdag 14e nog met .Ia .t
.
.-B
.v
C gesp_ áo ken . Maandag mier nieuws :
c . het bestu 1r z0 .1- er zoveel mogelijk a,3nvwrezig zijn ; op de
^genda moet de boykot en het aktic :. . .'ograrnr~ia . Propaganda ge. gewerkt kan
beurt ook via de nieuwe Poorter raat ri .iea event
worc).en .
,
d . Door persoonlijke moeilijkheden n= de layouter is hetaffiche ernstig v ortre3.g t . Nu is het hopelijk de 20e klaar .
er zal ontzettend getrdk'á .,en moeten :-:orden om de propaganda nog
goed te laten verlopen . Daarom zal er rekening moeten worden
gehouden met va :, zoeken om karavanen naor de huizen te bemannen en te plekken . Op do fakulteit á; n zal er ook uitgebreid
propaganda moeten komen .
De inhoud ga - t over de boykot, studiefim nciering en studenten
stops . Het was om nader uit to leggeer_ omstandigheden in het
LOG niet mogelijk nu a1 met de eis iTUDIEL00N te korren . De eisen
zijn nu : Volledige intrek'.:inf-f1 .000 wet
geen navordering f1000 .
opschorting kolleggel dinning
geen aantasting recht :;liositie Wstudenten;_
Geen verleee_Zging studentenstovs
o .m beter studiefinanci eringsstelsel
Gratis onderwijs voor iedereen

3 . Het aktieprogramria is dinsdag als alles goed ga - t in definitief konsept aanwezig voor de ledenvergaderingen . Over de
inhoud zal een toelichting volgen . Dj kritiek van de groepen
wordt zoveel mogelijk govoldd .'i
4 . over de studenter_sto os is een stuk bijgevoegd . idem plaatsingskommissie .
5 . ledenworvingstuk van vorige week wordt uitgebreider b :sproken
voorstellen van de koormissie die ei :delijk in redelijke samen.-ruig gras .
a
:
stelling zij het nog onvoldoende á

Motie over het wetsontwerp b talin E; koll .;r e- en inschrijfgelden
van staatssekretaris Klein
De U .R . in vergadering bijeen op 18 sept .

1973

overwegende dat

de verlaging van de koll •2 gegelden weliswaar een
tegemoetkoming is aan e :.rder gedane uitspraken
in de U .I . , dat de . f 1000-wet niet in overeenstemming is riet de meninr' die de raad over de
hoogte van het kollegeg • ::ld heeft
het echter geenszins aan de principiele bezwaren Aran . de raad te . •n de - „1000 wet tegemoet
komt, nl . de toepassing_ van het profijtbeginsel
en het opwerpen van financiele drempels in het
onderwijs
slechts door 'volledig-.. intrek'•- ing van de f1000 wet
de mogelijkheid gekre .:ord wordt voor een "open
en principiele" diskussie over een nieuw studiefinancieringsstelsel ;
ook het C .v .B . van de fljksuniversiteit van
Groningen zich heeft uitgesproken voor volledige
intrekking van de f10J0 wet en-terugkeer naar de
vroegere situatie van f210 to.t -en zodat er een
open en principiele •i skussie over een nieuw
studiefinancierinessst ::lsol heeft plaatsg+ye •londen ;
een twee termijnen r~F'eling nog geen verlaging
betekent, en dat daardoor de studenten in grote
onzekerheid zijn omtrent de hoogte van het te betalen bedrag aan koll .geggelden, hetgeen nog wordt
versterkt door het voorstel van h( :t C .v .B . van
Groningen
is van mening dat - de verlaging van de krllegeggelden tot f500 geen
oplossing is .vQor de huidige problematiek
de f1000 wet volledig -noot worden ingetrokken
de verhoging van de k .llegeggelden ongedaan moet
worden gerankt
de uitvoering van de f1000 wet moet worden opgeschort tot na : de ka erbehandeling van het onl~)
derhavige wetsontwerp
Overwegende dat

met de in het wetsontwerp voorgestelde navordering
van de •1 000 over het s tudieja :ar 72/73 vollea.ig
wordt voorbijpegenn nar, de principiele argumenten
over het"recht op onderwijs" en "gratis onderwijs
voor iedereen", die tegen het bezuinigingsbeleid
van het kabinet Biesheuvel in hot algemeen, de f1000
in het bijzonder zijn - .angevderd . Navordering van
de f1000 betekent eon , ntkenning•v an d.i rechtvaardigheid van de principiele protesten van de universiteiten
is van mening dat - geen navordering: van de kolleggelden over het
studiejaar 72/73 macc plaatsvinden
Overwegend; dat - in het wetsontwerp woret v .)orgesteld dat hetvolgen
van verplichte praktika als voorwaarde wordt gesteld voor het doen van r_ksamens
-door dit verplicht stel •: n van studie-onderdelen
voor toelatinfe tot het afleggen van eksamens
extranei en werkstudenten hit studeren onmogelijk
wordt, gemankt
-de rechtspositie van ek'.amenstudenten wordt aange-

tast, daar vrijstelling van kollepgelden geregeld moet wordnn bij
algerono miatreg, l vin bestuur, c :n niet •,rast .relegd wordt in de wet
-door het landelijk verplicht stellen v'ui verschillende programma
onderdelen dc• zer((enschap van der f :akultei ten over de inhoud' van de
studi-eproL: r .amma .'s wordt annE :r.tast, waar :: >cr een verstarring- in het
onderwijs zal optreden
-de o.tono .mic van c1 fakulteiten hierdoor wordt aangetast
-deze .wetswijzigingon het-recht op 'ond'er ;áijs drastisch beperken
is van mening dat - deze wetswijzigingen niet moeten plaatsvinden
Ov3rwegc :nde dat het wetsontwerp voorstelt, de TAS en de staf van
de universiteit de toagang tot het universitaire
onderwijs te onthouden
het onaanvaardbaar is (laat afbreuk wordt gedaan
aan een recht, dat ri£•o rIzakelijk is voor het"up to
date" houden van hun ki •: alifikatio in het belang van
de universiteit en •v an henzelf
is van mening -,.at- h~, t gebruik van onderwijsvoorzieningen moet openstaan voor het universitaire personeel
verzoekt het C .v .B ; de inhoud van deze motie door te sturen naar de
staatssekretaris
verzoekt het C .v .BI gezien de thans bestaande situatie e
iedereen de mogelijkheid te bieden tot 1 maart i heialen
de inschrijving tot die tijd als vo .)rlopig te beschouwen
aan deze voorlopig : inschrijving w ::1 alle rechten te koppelen,
als kinderbijslag, uitstel militai .r :ó dienst en gebruik van
onderwijs- en studentenvoorzieningen
-geen maatrgolen te • nemen op het gebied van inschrijving en
kolleg ::el , Iinnirig, alvorens d.c u . r . t *.; horen
.draag . . de delegatie naar de A .R . op de Inhoud van de motie als
standpunt van de raad naar voren te brer ., • •:;n
en gaat over totde orde van de daíc

G

e ASVA fraktie

P.anv::ezig randrag, ekon . hist . med . ned, p edag . psy .pol . scheik .soc .
socgeogr . wis/nat .
Medelingen :
a)Groepen moeten namen en adressen (tel,nrs)v :n de leden en hun resp .
funkties en/of specialisaties inleveren .
b)Volledig overzicht gevraagd van de bemanning van de ASVAkommissies .
c)Z .s .m .datum opgeven aan het bestuur van de ASUAledenvergaderingen
voor de week van 18-27 sept . 9aktieprogram + besluit over boykot)
d)Tijdstippen van groepsvergaderingen +evt, seminars ende plaats opgeve
e)Piketten moeten voor de hele maand bemand worden . Groepen zijn daar
zelf verantwoordelijk voor .Zie schema bij de vorige B .R .stukkeni!!!!!
f)niet behandeld .
g)Brieven aan organisaties oia ze attent te'maken op vakante U .R .plaatsen
voor buiten-univ . leden nog niet uitgegaan . BR akkoord met de opzet
zoals vermeld in de BR stukken .
h)InschrijvingsPOORTERS nog in grote getale op het kantoor .AFHALEN!!!!
i)Volgende week evaluatie

Intree '73

2 )AKTIEplanning
a)boyket en studiefinanciering :Hetgeen op het seminar is behandeld
kan dinsdag afgehaald wordendDEZE WEEK alles in de groepen bespreken
en uiterlijk vrijdag as,OP PAPIER inleveren .Het resultaat vandeze
diskussies vormt het konsept-aktieprogram dat aan de ledenvergaderingen voorgelegd zal worden .De vorm zal vermoedelijk een Poorter of een
Manifest zijn . VERSPREIDING vanaf 13SEPT .
Opening Akad, jaar :Voorstel van het bestuur spreekrecht te eisen na
speech van klein om onze standpunten inzake bcykot +studiefin . naar
voren te brengen .Kort voor de aanvang van de B? echter bekend geworden.
Ddat Hardebol reeds een diskussie tussen Klein en de ASVA gepland heeft .
Vraag :moet er nu nog spreekrecht geeist worden?
Hier komt het verschil van mening bestuur/URfraktie naar voren . De laatste stelt datniet geeist moet worden wanneer spreekrecht verkregeb kan
worden ;en volgens deze is dat mogelijk .Het bestuur acht siskussie alleen
onvold^ende . Besloten wordt spreekrecht te vragen en de diskussie vanuit
de zaal te initiïren .
In het praatje van

zullen de volgende zaken aan de orde moeten komen

De schone beloften aan de studenten,dekonsessies aan rechts,evenals tav .
studiefin . en de studentenstoos .Aanvullingen :meer politiek inhoudelijk
tegen het profijtbeginsel,recht op onderwijd'e'c .,f5O0 voorstel en mn .
de navordering .Opschorting van de betaling .
INVENTARISATIE :Neerl .+hist .+andrag .hebben 3/9 seminar .Hist . achten het
onmogelijk op de akticmeeting aanwezig te-zijn 3n stellen het gebrek
aan tijd aan de orde .Opgemerkt wordt dat dit geen zaak van kompromissen
is maar principi—,.l .Bij grote akties is het geenzaak van de helft bij-

`. .a .,ry,

te zi ;;r. , Gat

n we aan de status van

onze organisatie verplicht .De BRfrakties zullen de seminars met klem
adviseren zich volledig in te zetten .Verder wprdt er een diskussóe in
het •v ooruitzicht,gesteld over het 'probleem =,{* de fak .gr£—penvoldoende
rit r t~ JII~ bb b 'oor f val :ua. . ~ eto; .~Ietzo.lf d~ ;1~:r ~r~ ~!ixt ;1feit— ~én':. c > _o.t'd

b'i•j

dq ;~argan3i at.iG ;;v~n ,de, }~aravaént,~nc,vo.o.r .d'e .'i.aktiadag 'te, .' de, afweging s Cn de :,
polig,e .ke,,uo,Qd aelc ;t~,ge:n? ;uitvoerbaarhc~ dd.TJiskussie ge .wenst,i~us
HEARING- .11/9 :Voor die tijd moeten zoveel mogelijk raden en besturenr :zi•c :v
uitgesproken hebben over het f500iretsvo£rstel' c,m - deze m—t verst—rkte
delegaties aldaar . .te verkondigen(stafleden aub,)Moties van het bestuur
kunnen .. per sub.fak . evt . .aangepast worden Nadruk zal' .komen te liggen op
aantasting van de autonomie van de subfak .en .-.-echt operamens . Ook bij - die
groepen. waar dit soort zaken grote problemen opwierp,zijn er' goede kansen
Getuige . . de houding van het als rechts bekend staande CvB'~van'Íroningen .
0

Kan dit voor . die tijd niet geregeld worden dantt/m 18/9 opsturen naar
._!!!!!
Hardeboldie het d •a n . .tij.dens •d e vergadering van de UR kan voordragen
UR-AKTIE 18/9 :Zoals vermeld in de stukken dwz . MASSAAL * ondersteunen van
de fraktie,voorafgegaan door een meeting .
FAK .LEDENVERGADERINBEN :18-27/9 Het is de bedoeling dez—','verg . beslist
niet als"formaliteitfte' beschouwen! !Het is n ::odzakelijk de LEDEN een
duidelijke stem te geven in de beleidsbepalir_g ;ook al omdat er anders
weinig redenen zijn*om ASVAlid te worden buiten het reduktiepakket .DE
funktie •v an deze vergaderingen moet versterkt worden .De ASVA geeft -dan
adv-j.—s .aan de rest ciide :studenten(dif ;betekent :
,
dat.; .alleen-leden ., . :toegelaten mogen'tworden,maar wei aktieve-led'eii-c

op . :de : akti-edag' . .27/9.`'e tl-

niet ;

werving in' hete geval~-men niet lid is! :! ')ZIE VERDERtoelichting •B Rstukkeii .á' :
Verder • . wordt gedacht aan een delegatie naar de AR te sturen op 29/9, .
waar de „500-aan de - oude komt .Voorwaarde'is e(-.!-,ter dater goede propaganda komt waarin PRECIES vermeld staat'wat er gaat gebeuren en waarover
r
pepraat gaat worden ;nadere plannen komen riog .Geen kaderaktie dus .
In- het kader van de studiefin . wordt' verder gewerkt aan een budgetonderzoek + LOGbr£chure'overstu.diefin,(in meetings verst te bespreken)
b)HUURAKTIES :Reeds twee jaa .,: is er een vrij massale huuraktie aan de gang
maar zijn er niet in geslaa~ -~ d de jaarlijkse haurverhogingtegen te houde
ondanks de protestïstenook vun de DSIien .Wel heeft Kleineenbrief gericht
aan het adres van de laa •t ste,waarin hij .voorn, : •: ltd— huren los te koppele
van de max . RS .T,Hierin .komt hij . .dus og'ebcchijl ._ijk tegemoet aan ——n van
onze eisen0genschijnlijk, omdathij de 'huren h . .wól koppelen'aan de gemiddelde algemene huurverhogingen,wat .een ver: : ' .lechtering b—ttekent .
dit houdt tevens in dat de huur niets meer me : het sturen teninkomente
maken heeft ,maar wat-wel noodzakelijk . .s gez .;.on 'de nog immere slechte
..b
inkomenspositie! ! A K . . .
.hoeft de indruk dat 'elkorte 'termijn resultate
te behalenzijn .Zo is er een redelijke kans'de DSH zover te krijgen dat

)Fat betreft de andere ctede~ : nc;ast Delft en Nijmegen komt nu ook inRdam
Leiden,Groningen en aan de VU de huurakties behoorlijk op gang .Verder is
het ook noodzakelijk dat er op korte termijn x ;;sultaten behaald worden,
omdatzeer veel studenten de grens van de max . Liegestane schuld naderen .,
met het gevaar voor de deurwaarder!!
De situatie rond de bvwonerskomitees is door ~Isentie van leden nogal moei
lijk, waardoor een beroep op de groepen gedaan zal moeten worden .(Uilenstede,Lilverberg,Cleyndertweg en Jordaanhuieen)De komende weken zullen er
vergad ringen in de huizen gaan plaatsvindenevenals een handtekeningenkampanje .De volgende eisen zullen daar voorgelc .g d gaan worden :Betaalbare
huren,intrekken van de huurverhogingenvan '72 en '73,en een beter studief inancieringdstelsel :studielonn .Naast de huuraktie komen dus de boykot en
studiefin . aan de ordo .Er ontstaat nog een diskt - ssie over de tweede eis :
enkelen zijn van mening dat de oude eis (loskop .eling van max . RST )ge,,t,~handhaafd moet blijven om een h .i . meer strukturele opl . aan te geven .
4 ,y
A .K . wijst op de verwarring die kan ontstaan ivm., de brief van Klein--en
op het feit dat er een ander studie fin .stelsell in de maak is .Eisen
blijven gehandhaafd zoals eerder geformuleerd .

4-

GEVRAAGD :overzicht van de aktivisten in de huizen van de groepen .VERDER
nog 20 man voor ma . 1"/9 voor de handteh .aktie!!
+2opm .

13/9 meeting op Uilen_ :tede

Kalkarh ;áffing gaat ook in de boykot

DISKUSSIE over het , ;500 wetsvoorstel(Voorlopig standpunt op BR uitgedeeld
en wordt hier niet herhaald)Er was weinig krit~ .ek , welenige aanvullingen
en opm . :Tot nu toe werd middels het inschrijf •=-,ld betaald voor stud . voorz .
(motiveringvoor verhoging van flOnaar f100)In dit ontwerp echter in het
kollegegeld ;dit betekentdat ex/tent . stud er ;een gebruik meer van mogen
(J makentWil men dat wel , dan moet men het 5voud~.. .e van het verhoogde inschrijfgeld betalen

:hoge drempel , groffe aanslag op slechte levenspeil .

Inperkingvan recht op examens boter uit de doeken doen dan in dit stuk .
Onvoldoende duidelijk naar voren komt dathet doorgaan naar fase II van
Andriessen(rentedragende leningen)een konsessie --s geweest aan rechts .
(Oiv . Kamerdebat juni)Verder moet beter uitgelegd worden dat verrekening
wil zeggen :terugbetalen van ten onrchte betaald kollegegeld .

BESTUURSOPVOLGING :

wordt ondanks zijn drukke nevehaktiviteiten

(kand . ass .)voorgedragen voor het secretariaat algemeen .Stemrning als volgt :
7 voor + 2 blanco .
Er moeten door de groepen kandidaten gezocht worden voor de opvolging van
de zo broodnodige tweede secretarid sociaal(binnen 14 DAGEN)
RONDVRAAG :ovor opvolging van

in U1 .Frakt :.e is van mening dat

nogmaals gevraagd moet worden to blijven zitter . ,1nu

`niet kan)

zondag 9 sept . 1973

P2RSB,:;RICIHT .
Onderwerp :
1 G :. solidair mFt de aksie van het Angolakomitee cm Albert Heijn te boykotten i .v .in . cle verkoop van.
Angola- •k offie door dtt koncerr. .
!'lnige tijd geleden !crd de wereld opgeschrikt door berichten
van missionarissen over rmasrrasnoorck~n onder de Afrikaanse bevolking .Dia' sarmmoor.den, die geen 'vergissing' zijn, maar deel
uit maken van rot totale systee Aran Portugese terreur 'egen
de Afrikaanse bevolking in Angola, ~áTozninbique en Guinee-Bissau .
Hot Portugese kolonialisme Lei ;ekent een voortdurende Pressie
die in hot ~,;evaó van Angola al vijf eeuwen duurt .
De ~ evolecn van dit '_,oloniali smo zijn bekend : plundering van
de koloniïn door grondstoffenroof,onbeschaamde uitbuiting
van hot Afrikaanse -rolk, analfabetisme, onrechtva rdigher?en,
willekeur, afschuww~oó' i jlóe rt .adac~.cn, L'IASSA OORD .
Portugal voert in . . ::zgola een agrc ;ieic:oorlog mot als enig; do(l
de koloniale priyilog~s te b^houden .Hiervoor wordt gebruik ge .maakt vo.n. w -.re terreurmethodes zoals
ontblacI rin ; sm.iddelen, bo?ibardc:; :centen op onschuldige slorpen en zn .ivering aksios
die zich vooral richten op de burgerbevolking .
Ne - Ier.landso stu.dent .nnvakbonden hebbeb al .cr •l er de door Portugal geor ;~^niseerdo inas armoorden in Angola, en !""oz-',ó1bicrue scherp
veroordeeld .T vens is er rees studenten v .,.kbond n bij de' rogering op em n,.,odrongc:n mee.tro :,ion to nemen die zouden leiden
-tot con effektief verbod van handel r~e -t An:ola en P11ozamhique .
Ondergetekende or ;c:: .nisat :ins zijn *'[<-,n ook -ááer veronti-Vrmardig(9.
dat Albert Heij jn,vláJc na d : berichten over de gruwelijke Por~
tu osc T1.~ SSc foor ~. :iil, den 1 , oylcot van de An~' ;clakofffio doorbreekt
en verklaren zich so7 .i.ciair mm e t d.c: aksie ' boykot Albert TJei jn'
van het An`;ola-kc ;: itee
.; t moet oen einde. komen aan alle politieke, diplomatieke,
militaire en ekonomiesc steun ^ . Po.rtugal .In plaats daorvan
moeten de volkeren van Ango1 .a, l'c~zJombiaue en Guinee-Bissau
gest>>und worden in hun strijd voor vei jh .c:i en onafhankelijkheid .
STOP% : ;'i TIJG ST, ;UNA. AAN FUT POi ;:TUG ',Sip FCOLONI JT T ;rl'
SOLIT)ARIT_.;IT ,Vi, :,T H'•~;T VOLY VAN
LOG

GUITr ? -BISSAU

eer

aktieIJ_a :'nirig
rond de v—rlenging van de Ma . ; ; te . :;in -~.w . .,.
b

Komend emaand zal de diskussie ov :- :r - ?e verJ .ons-inr,T v •. lri J :
wet en daarmee samenhangend de plaatsing •s kommissi<es, op d univ •e rsi •teit aangezwengeld moeten worden .
Op het seminar is hierover gezegd dat we d :a^rbij uit zo -.en mc
gaan van de konktete situatie begin s^pterabir : 1, de situatie in

e

fakul teit --n .

2, de
Om

bij

dit laatste te b,; ; .,snr:en .

Zoals i_ : • :romen weet wordt in. . .ie

van de Machtegingswet voorgesteld, deze plaatsingskommissies
leen wettelijk te regelen maar ze ook onder de verantwcor~ .elijkh -.ac .
de minister te plaatsen . Konsekwenties hiervan hebber. we al kuur
;- zi :n
:
.
in het beleid van de Brauw die op de vraag of de 'letteren riet -bct ;,r en
stop konden aanvragen, dit afwees door te stellen dat de staf"
tu ::
-

ratio daar wcl wat lager kon . Een ander revclg hier - ,-an is hetx • eit (t
t
hierdoor de minister weerr een mogelijkheid krijgt om de plaatsin ;;;1°.c.m
missies te . gebruiken als een mechanisme -7- oor e tot,.lei p1,nninf- zc^.já
d•i e •d oor .het M' ckinsey buro zijn, vocrr~ :stelc?. .
Daarom is het ook belangrijk om het komend jaar een offensief
plaatsingskommissies te openen . Zeker nu dit schrijnende gevolg : .cn vr^1,
heeft voor de stud';nten . (zie neerlandici), .
Als uitgangspunt bij deze akties kunnen w' . 6f hot f1F1~'1 JZI :T' v,-)n

L

l

loë 1 T1

kommissies en de wettelijke regeling 6f slechts het laatste . Door d cn -

derwijskommissie en het bestuur wordt voorr.estcli . om de plaats-'In,'-s,-'- c :::::issie in hun totaliteit in de akties af te wijzen .
A . Omdat ze gericht zijn tergen een inhoudelijke kan sociale k •uzo vc .r
student .
B . Omdat' ze gebruikt worden nu om het bezuiniginsbelá,i 1 te lef.ral; scá~ .n
(armoe verdelen) en later ais mechanisme in de plnnni.n;_ .- ., Zo. wow i -t 1_• • v
door de plaatsing op het ogenblik geprobeerd . 3
alle andere steden weggetrokken en slechts nog in Utr . . , cht b .2iou'' _:n
Als k2gzaargument hiertegen kan t-Iangevoerd worden ,r,t i plaat ;;in .
missies '.raak als kompromis tegen stops kunnen tinar iunkticn_~ , rm_
in die studierichtingen die verg populair zijn Dit hoeft echter
mening niet betekenen dat ze daarvoor gein,titutienalise^rd
Een ander punt is echter -lat

we

naast het afwi . jzon 'S ;tindo stops ock

eisen aan de procedure moeten stellen .

• nle-

Deze eisen zullen moeten zijn : GFTrr T,riTmy
;Z2~^r REGELING,
C , . V - rL_.PT ., STUD2IET . 15,'OPC
( waarm

;me wordt bedoeld dat steden dus geen zzn .
'eMI-ui kVn
niet gebaseerd zijn o r-) -(on
schappelijko vordeelsleut .el)

rnQ

n

fords"

Daarnaast dus ook de eis : AFSCHAFFING EE .PATSITdGSr~OI1h.I S ;SI .':S .
Op het os~, enblik wordt er slechts
slechts door. ic ne-r a•~la:fldici ~lrti - _- vc, ,r op do
plaatsingskom :nissies (zie bijlage) . Vage ; to .~z - g: in ..- in arz riehtinf- zix~
gedaan door historici (waren niái op ede onic~rti,ijsi mmissio)' en '_ : ,.r,1r2C :Ten
(die het nojÏ zouden uitzoeken) .
is
Ook in andere fakulteiten zou bakeken moeten .•word.en
;
tce
...
c
,
,
:
,
x
'
:~
.
x
:^~
•
2
:
.1-_~
c_
is
kusrji
.t
r
ter '
om de plaatsin~;sl~ ommisaies
Dit is met name belangrijk omdat we komende . mand epen offensief mo •. ~1rs.n
r.aan openen tegen de stops .
zal e medici fakultei+ mceten w2r ::'è~n, in7.^r
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Speerpunt in d c~ze aktice
.I.
T
r,,
_C
L
~
T
l? OOI_
zijn de speerpunt i1 AT~D121 .J Fhl~~U1 1 . .i :T a»:L Uf_.-T h I
omdat Wzncneá r w c : k
MOL, TiiN 1,JORDEN . Niet omdat ASVA-centraal dat wil mar
d jaar de studentenstops ár zonder meer door?
1t , :nom~:
k
.n den vcrzakai
t enerzijds naar de studenten toe anderzijds voer orz~ : ei g en fakul1
.;citr_n
mdat studentenstops iedere koer weer het fina .ncierinz sbeleid van een
ree
ring; ter diskussie stelt!
Bij de aktieplannin17 rond de stops zullen we echter tcw :-jn : :rekt 7. w4~: moe~uri
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liiskunde I . In di on ,l, ~~rZ1r]_ j s ~t emà:ZlssJ] . is y . St1f .1 .t ~I1 t w- ,
fskulteiten aangekaart moet worden . :Git zal lnnd- Jlij! :
moeten worden .
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De O HWO . De akties rond cle CVóWO p r1on ~'r kommi :sie. !ri~::e'_^sm . zullen
op korte termijn w ;. (--r aanr;ekaard meet worcden . De onderwijskcmmiscie
stelt voor om hier per groep een VERTEGENWOORDIGER c .q . kg~l-Ikt
tiás e .a . doorIict deze man kan het s, kretarir,-.t onderwijs dan de ,
.
Het'
leek
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niet
goed
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hiervoor
weer
een
okotra
kotnmi .>sic:
spreken
in te stellen . . OPGAV BIJ 1
P .s . de brosjure komt deze week in Ro'le Dr .^.ad vorm uit . Daarna ter_:
wcken mogelijkheid tot kritiek . 1 oktober in broejure vorm .
2?].anninf.; . Met deo motie; wordt hard í-e;w -•r kt zelfs rit merlicijnL .n hel-.'.•j 3n
hem overgenomen . Over twee w~- ken zal e.r ^n definitiev •~ kritiek
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die zijn kennis in di mst van de, bewe.jinr; wil stellen . doop de f
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Zie ook UR verslag dat of mondelin,~ ; of schriftelijk aanwczi.,Y MO

zijn.
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St; :•, te -ie aktiez, -roep NL
Aangezien 5n% van alle eerstejaars niet op hun c ;:rstc: vcor.kcur
zijn geplaatst en ws zo'n 1n0 van 1e 70,1 eerotejaars nedorl ::r.c:s d':,oor
toedoen van o .a . de plkie zijn'ge'stopt'(zie bijlvge :Zwartbc •k dll .)
is onze eerste aktie geweest die van bel~ :nt; ::nbohnrti :rin~,. : via oersociale hulp- en informatiepost tijd ;., ns
c:erst .~j .aarsonvan,?, .
Met de gegevens die we da .e .r 6n via de door ons, Ie S .-"VU on * c GSB
georganiseerde (zullen)- krijgen, trachten :a .; onze subfa.kultá .ite
raad en de Sektie van de Ac .
onder druk te zetten om die
pikie weg . te krijgen . Die druk heeft al opgeleverd :•l at . .ht~.t, .prn.t .
plkie (met de machtigingswet 1) op . de : agenda van. d e volgende SITARvergadering . -staat m—t onze stukken .
Z. ia de eerst jaarso •p vang en onze mentoren daarin . en vooral op
2 ASVAvergaderi ngen voor' eerstejaaro trachten we deé eerstejaars
zelf 'in •t e 'schakelen bij de akties en : e diskussies daarover
.
:1
(mnt o . a . de enquete werfen dl zo'n" 30 eerstejaars inf-. c: sch ;.ke•l : .
D•e subfakulteitsraad van 12/9 heeft op voorstel van de . ASVAfraktie en de ASVA-eerstejaar.sme .eting dd. 1219 besloten alle uitgelote eerstejaars een brief tec,'hrijven : 1)da.t zij ook na 1/100
nog bij ons konden . studeren 2) dat' probleeiSgeYall •e r. (plaats. .ing,
betrs,. .kamers, e .a .) door da ASVA(afd) geholpen kunnen worden,
een mooi stukje orkE ;nning Tan .de .Pakbond .
In verband met onze koalite met staf en na overleg met dc VAW afd .hebben we besloten in de SFR nog geen beslissing te,force .ren
tag het ., instittutsstand-n-cnt over de plaatsing•s komraissie en +. en
ev studentenstc.p ;(waar nogal veel stafleden voor zijn,, evenals
.)
.Nijmegen
Utrecht, Leiden en w-Daarom en' om nor meer studenten te rnohiliseren i s . i n dc SRIt besloten
over de principiïel-politiekt aapekten Yan de, za .nk ( "~n .;e:r >el . vo',r
het LDuu en NOtt .,"er zijn teveel stu ;?enten" vs . peen bezuinigingen,
p) .L.ie-planning 1la Maag, iaitbrei'ing vsn 'e capaciteit, neer lcrzren
noderl.ands,etc ;zie stellingen ZwartboekI) te diskunsii'ron in ae
studieraden en daarna rond 1 okt een TIearinji to errraniseren
waarna de SPR op grond van die d ; ~k, •~ ~a .~~ een AV bijocii z •.
1
roepen . Dat geeft oam_
nnc rr,' 00~tr ntirdenten
- ze mobiliorr,n .
o.r

In verband met de '.ktie in Gronin,- :.n - w--.,-.r he'sl ':; .:n i ;; t :ch
met de plas tsinE-sko :nmissiu _o c. tu en
r-, tin 1 :29,
staking . proberen ookw • wij ~z ..en hcojt ;;p'unt in ?e akti+e t=> vin_'en
rond 1 oktober . Ron .1 die laturá h . •p t
GSB- ,_ .ep _n st •_ 'k1-n .
van oneeve :cr Jtn weck t •: u'rt•n nis :ren, v`fr p .rscnz .:lsuitbr . : .i.:
en t ecnde pl •a •z .tsin .Tskci-i :7issi .., .:n
M . chti >• ia a .a : t .
Of ook . .wij een staking kunnen (e n aoet .:n)
~f van de ontwikkelingen mbt kwr ;ntit+
i+ v-n purs . :ri . :.1
(f .akultoitsraad van 2u/9) -n Tcr~r • : iit ::i t v : :i c r_kti .. .
In ieder gevrt1 wcrk( ;n we toi_ naar
SNAa-verg •^ .'. :
v -,n '1/10
3/10
waar aan '.e hand van vnl onz ..: stukk_, n ov~.r
nuering van d>., pl .zatsing_skozr :,issie in ever :: r.aachti , in ; s :rct
waarvoor de sektic een advies :.loet
GSB-.

Mocht een dergelijke eskalatie •e r not niet in zitteen :-)p ~dt
s :. .
moment' dan kunnen wc he.^, noF in a áV
midden oktober . Dan moet o.ck in ke .7"r :'inntio .i t
centrale aktie tegen de p1& #e tsr3k=F yee e v :;r1en .•- in~ Jniverc;ri
ring van de studentonst^ .p van
: pr^ :. ..r
.
_ en Van K*
Meeting worden de eerstejaars . 6n- .,.n(! re studenten rin .`cnze
_,SVS.via
ledenra<ad, warm te doen lopen voor Ie
:ver
plaatsing en stuc?entstcp van ni':len r.kt, •b er en nntu •.trlijk
uiteindelijk voor de ver •~-itd'ering - van c'o AR :, v :.-r . 'e ::: •:.chti .'~..:
wet waar het GONG (Gr.ond.radenOverie :Nc:eróan .liciGroope .n)
AR
tid voor wil .a nvragen .
..1`
VU en Gronihge~n .
De -resultaten van cle enqucte-* 'in As :?,
(misschieeen tijmeíen ) en de han .t1,kt:n ngcnlijst .:n kunne ..'
in 'die fase een bela.ngr'ijke" rol spelen;á enk buiten 'lig
'instituten .

r

omving

In to°nemnde `mate proberenn we behalve:: e ..lc,: : nwcrvin t~~
integrern met de aktie,- ook opze :
nt . .tó .: r-•n ' 'ie
plaatsing- te vers iepen en mn .c,á relaties ::^n t .: ; cv .. :n
met dingen als planning, externe de .. .akratiseorinr:- ,
de .,noodzaak fletperman,?nte tekort -aan lcr^rc :n en het •s truktur ::)
van dit soort vcrwerpulijke m ::trc, -els --ip~*r het be ••r ec;r-'.o
"noodzakelijke, incidentele" karakter -:rv •n .r. .

Dood a an de CIA-handlanhgurs van het ~~r ~rikn^ .nse rc :~tkr :pi'~ ^l
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ASVA-Meetingbij UR-vergadering
Op dinsdag 18 september vergaderde om 18 .00 uur de universiteitsraad van de UvA in het Maagdenhuis (Spui) .
Een half uur v66r die tijd had de ASVA in de onmiddellijke nabijheid, n .l . voor de Aula, een meeting georganiseerd . Hieraan namen
een vijftiental studenten deel .
Doel van de meeting was, de langskomende leden van de IIR . nog
eens de eisen van de ASVA onder de neus te houden - letterlijk
en figuurlijk :
- geen f 1000,-- geen navordering
- studieloon
- gratis onderwijs
~~ ..~
Na de aanvang van de UR-vergadering begaven de manifestanten zich
als toehoorders i4het Maagdenhuis .
Incidenten hadden zich niet voorgedaan .
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Beleid ASVA .
Het beleid van de ASVA t .a .v . het gehele pakket regeringsmaatregelen op het gebied van het Wetensch . Onderwijs, is voorlopig vastgelegd in een aantal (discussie-)stukken die hierna volgen .
I . brief van 14 augustus aan alle kaderleden ;
II . discussiestuk LOG voor de groepen en de Beleidsraad ;
III . "Over de politieke en praktische noodzaak van de aktiedag,
eind september" .
V

i
1
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ALGEMENE STUDENTEN VERENIGING AMSTERDAM

~: ~ ;; end

, 14 aw;u ;tui.

Aan elle kader.l.e-den,
Het j ..`SVA-bes tutu w~ .l in deze brief . .en lr r_ 'ci . beroep loen o- -!ie
kaderleden om zich voor zcv(-r ac - - j
i .n te zetten
r.
voor de , . r . ^.nis^.ti. :,
v
liet eindde an. d o vakantie egint tv>- -nad'ere_n et
s
_ dat t-r
groot aantEll taken ve.i-r:;cl:t moot wordosn ter voo berc ,1C11'_",r' vc'án de
aktiviteiten van volgend studiejaar . Zo is het c!ringend noodzokelijk
een goede opzet te maken voor de l ,-odenwerving van vo :Lgend jaar, en
ook deze ledenwerving organisatorisch goed te ko6rdineren .
Het bestuur heeft een globale opzet »emaakt voor de ledenwerving en
heeft de hulp van de vertegenwoordigers van de fakulteitsgroepen
nodig om het plan te konkretiseren en verder uit , te werken .
De e erstejaarsopva.ng nadert snel ; 28, 29 en 30 augustus, vindt y,1 a_j
plaats . De organisatorische voorbereidingg is in volle gang, u~ r
de inhoudelijke voorbereiding is een goed funktioneren van de sekties noodzakelijk .
Het belagrijkste aspekt van de e •-'rstejaarsopvan_g voor ons is do
politieke begeleiding via de temagroepen en de mentoren . Nog steeds
zijn er niet meer dan 20 mentoren van de ASVA, hetgeen betekent dat
de temagroepen niet kunnen draaien en de ASVA de politieke inhoud
van de diskussie niet zal kunnen beónvloeden .
De ASVA zal zich moeten realiseren dat het volstrekt geen zin heeft
tijd en energie te stekers in het organiseren van een r oede eerstejaarsopvang, wanneer daar de vruchten niet van geplukt worden en
zelfs aan andere groeperingen de gelegenheid geboden wordt de opvang
als politiek platform te gebruiken .
De universiteitsraad verg adert 21 aug^astus en . heeft-zoals vaak ' het
geval is in deze tijd van het jaar- een a :~nt_l zeer belangrijke zaken
op de agenda staan .
De kuratieve gezondheidszorg voor studenten dreigt te worden afgestoten, indien het voorstel van de oude kommissie ~c^ezondheidszorg wordt
aangenomen, waarin aan de universiteitsertsen alleen preventieve
taken worden toegekend . Deze maat -rogele vormt een zeer ernstige
bedreiging voor liet peil van de gezondheid van de studenten en zelfs
voor die van de Amsterdamse bevolking . De huidige noodsituatie bijj
de universitaire gc zondheidszorg dient snel verholpen te worden door
uitbreiding van het aIntal universiteitsartsen . De ASVA als studentente starten onder de studenten en
vakbond heeft tot ta - k een
de Amsterdá-mse artsen om deze dreiging althans voorlopig af to wentelen .
Een tweede punt dat al onze aandacht vraagt is de universitaire
planning . V66r de zomerv-ekentie heeft de UR op voorstel van de
ASVAfraktie het besluit genomen de fa .kulteif r'n tot 1 november de
gelegenheid te geven to reageren op de l,l nni>^> f,lE :i?ra-'il, hetgeen
neerkwam op een uitstel van de in_gra,iig van de universitaire planning
van een jaar .'
Weesperstraat 51, Tel . 225771, kantooruren 10 .30 .16 .30 uur, bankrelatie ABN, Weesperstraat 61, gem, giro A2599, Postgiro 102410
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a~;ng zit door de plannin~.-sbae.sjos v n het Iórto .Edenhuis .
., de min c" Li~or
Niet allen betekent deze stip oeri bedx , oir,in,... voer
.r_
de
planning
die
wij
ons
voorges •t elol. hadden
;cl-ic
opzet
v-:
demokr,ati ;
te bewerkstelligen , maar ook betekent zij eert ernstige .ntastin`.
van de demokrati .echc besluitvorming van de universiteitsrand .
de tijd te
Het besluit van juni (om dog faku .lteiten tot 1 ncvenbtre
geven) is n .l . door het College v-3n Bestuur niet uitgevoerd . Bovendien — eeft het College degenen die het besluit willen terugdraaien
alle kans dat 'te doen .
De fakulteitsgroepen zullen zich moeten inspannen om hu n raden en/of
besturen zover te krijgen, dat er hevig geproteste •r d wordt tegen
een vervroeginí' van de datum v! --án 1 november .
De belangrijkste taak voor de ASVA van de komende tijd is het opstarten van de boykot . Dat betekent niet slechts materiïle voorwaarden schappen, zoals het opnieuw bewerkstelligen van kinderbijslagverklaringen op de fakulteiten etc, maar vooral overtuiging
van de studenten van de noodzaak om door te gaan met de boykot .
Gr gaan geruchten - we hebben ze helaas nog niet kunnen verifiïrendat de inschrijving niet goed door de studentengeboykot wordt .
Dat heeft ons nog eens met de neus op de feiten gedrukt : het_ is voor
de studenten i .t .t . vorig jaar niet vanzelfsprekend om te gaan bovkotten .
~
Het is onze taak met de studenten te diskussiïren over de larTlitieke
situatie rond de studiefinanciering,, de houding van de konfessionelen,
de mogelijkheden om van de progressieve drie het een en ander af te
dwingen, de relatie van de kollegegeldkwestie en de studiefinanciering, de principiïle aspekten van de studiefinanciering, de financiïle positie van de studenten etc .
De allereerste tijd zal deze diskussiegelegenheid zich voornamelijk
bevinden bij de piketten op het buro inschrijving en de DSH . Maar
ook op de UB is het mogelijk mhv van een standje en propagandamateriaal met de studenten over de voortzetting van de boykot te
diskussiïren .
Zo snel mogelijk dienen wij zeer brede lagen van de studentenbevolking in deze diskussie te betrekken, omdat anders een massale boykot niet van de grond zal komen . Beleidsrand, groepen en bestuur
dienen zich te beraden over aktievormen en propa~ ;angdamiddeI_'en die
ons in steat stellen zeer grote ároepen studenten te bereiken .
1- en voorwaarde om deze diskussie met de studenten goed te kunnen
. oeren •i s een goede politieke diskussie binnen de organisatie .
De stuken van het LOG-kaderseminar zullen . als diskussiestukken
jzebruikt kunnen worden
±i ct zal duidelijk zijn dat de taken die verricht dienen te worden,
.:ccr het bestuur alleen niet afgedaan kunnen worden . Daarom is
l .c•t belangrijk dat alle kaderleden die in de stad zijn donderdag
n au,*-tistus om 1 ui.ir naar de beleidsraad komen, zodat niet alleen
::c el m~~-elij':t kaderleden betrokken worden bij de diskussies over
problemen wearvocr de ASVA zich g;epl .tst ziet, maar ook een
rt .-.J . zeer dringend noodzakelijke afspraken gemaakt kunnen worden,
.en vox} b ykotaf ' cl^:es, het u; t~e1tr~ van na_mfl.etten Varl `7
c ^i. s h t n1-krk e ggL
`~~1e~ e
'~
zien de personele moeilijkheden door vakantie en examens ons een
aantal prioriteiten te stellen . Hopelijk begrijpt iedereen, dat het
bestuur daarvoor, niet alleen de politieke verentwÓordeli jkheid wil
dragen, maar dato"élle :~:n na een politieke diskussie in de beleidsraad
kan gebeuren .
r; c ;t .'
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in de organisaties
uitgewerkt tot een LOG-s1 rij~lpl~ Y,., waarbijj het hier e' r> d.~.^r
vuld z,a,l moeten worden ; punten di.e z e). á r to 7evc • : gJk .llle<-;t n. • 1d
- der!okratisering
pl.onn ing
huurinkomensaktie
akties tegen afscha •f fin~, kuratioove gozondhei .dázor • ;
bondgenotenpolitiek hij boykot
bondgenotenpolitiek bij anti-herstrukturer-in '. kampanje
bondgenotenpolitiek bij studentenstopsaktie
hoofdlijnen van de propaganda ) .
;
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1'olleg7egeld en studiefinanciering
De boykot van de kollegegeldverhoging tot f1000 heeft nog niet geleid
tot intrekking van de f1000-wet . Wel is er een regeringsvoorstel om de
f1000 terug te brengen tot f500 in samenhang met de invoering van een
nieuw studiefinancieringsstelsel . De konfessionelen in de r ering
en de andere rechtse partijen zijn van plan de oude bezuin~~ngspolitiek voort te zetten, hetgeen voor de studiefinanciering betekent de
doorvoering van Andriessen . De standpunten van de progressieve drie
zijn onduidelijk, maar het is een reïle verwachting dat zij geen
verbeteringen van de studiefinanciering tot stand willen brengen, endat zij de hoeveelheid middelen voor de studiefinanciering niet w onsen
uittee breiden .
(hier aanvullen gegevens over financiïle positie van de studenten?c .g .)
Cm de fl000-strijd tot konkrete overwinningen te leiden en zoveel
mogelijk resultaat te behalen uit de studiefinancierirgsdiskussie
is een voortzetting van -de boykot noodzakelijk . De hoofdeis van de
boykotaktie zal zijn :volledig e intrekking van de fl 000-wet met t : rugwerkende kracht .
Samen met de akties in de studentenhuizen tegen de huurvverLzogingr.;n,
c, kt i es tegen m ensapri j sverhogingen , ' akt i es tegen d versl echt eringen
in het beurzenstelsel en eventueel andere akties tegen . verslechteringen
van de studentenvoorzieningen, is de boykot de basis van de studiefinancieringsstrijd .
Het LOG zal haar eisen aan de studiefinanciers n~ :; formuleren, zoals
gratis ondeerwi js, onafhankelijkheid van de ouders, geen rentedragende
leningen, geen studiedwang, geen toepassing varn het profijtbeginsel
etc (eisen worden na diskussies in . de grondraden . door het LOG v :;stá e trc1 .
Deze eisen sluiten aan bij de konkrete frustraties van de studenten
over het huidige toelzgestelsel en zijn er tevens op gericht het
recht op onderwijs te doen waarborgen .
.

In september zal het LOG zijn utgangspunten_ betreffende de studie., en in e::'n nota en een LOGkrant, waarin
financiering op scrift stel
tevens wordt aangegeven in welke richting het studiefinalci .!erin ;sstelsel zich dient te ontwikkelen (om het recht op onderwijs te
waarborgen en de financiïle problemen van de studenten op te lossen) .
Dit - erspektief zal in de bolangïi aktes die gevoerd worden inge"
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kan bcoo :~u .cwo ders of het :•) het i_Z:itsitief
L
moet nonen om met e_;n (praktisch) vit~'~ew ,. ;~rkt :;tudicfinenci.e~i ngs-voorstel te komen : Dat is a .~.hcnkell jk van de poli ;ieke*' si.tuatie t. t
- ban het verloop van de ak'lc , ea de c die ~,.ndr;re studiefinancierinr*s
- .
voorstellen spel :n in de polil;i ókc, d
;s e ;

Eet LOG zal een inkoemns . . cm budgetonderzoek ho-ááden onder de stud •onten om met konkre -t cijfe±.na.terr.r .a1 d~.: boen rde : ii;;anciíle positie
van de studenten en de moili ;kliooden d .>_e hij daarv<aui ondervindt aar .
te tonen .
De boykot moet in september van start ga .n dmv denonstratiev— akties
die de mogelijkheid bieden om met de studenten 'te diskussiïren over
de noodzaak om de akties voort te zetten .,ertegelijkertijd gericht
zijn tegen kontrolema;atreg,elen,. Op falulteitsvergadoringen en op
ver't :aderingen in d : huizen zal de voortzetting v=an de boykot ”ter
diskussie gesteld worden en de studiefinancieringsdiskussie met de
studenten begonnen worden . Hiervoor zal een LOGkrant gemaakt ~rordar~,
Daarbij zal voortdurend de perspektiïfeid voor de .,nieutirc sttttiel-iefinsnciering ingebracht worden .
In de loop van september zal op een massale meeting in iedere stad
,ediskussiPerd worden over de voortzetting 'van de 'boykot tot aan de
karnerbehandeling . Een geweldige mobilisatie van de studenten is een
voorwaarde om. op e .án massale en demonstratieve manier de boykot voort
te zetten en de studiefinanciering op brede schaal ter diskussie te
stellen
Da :, rtoe is liet noodzakelijk dat er aktievormer ontwikkeld worden
die de studenten massaal in de diskussie betrekken
29 september wpdrt in de Academische Rand het . nieuwe wetsontwerp
van klein (verlaging van bet kollegegel<a tot f500) behandeld,
liet advies van de AR hierover. , als advies van d° instellingen, is
erg belangrijk . Via de e.lai.e s in het kader .vai de boykot en akties
gericht op de universiteitsraden zal het LOG de besluitvorming over
de f500 beór_vloedír•1 . De verga :.der.ing van de ];R zal door een LOGdeleg atie
bijgewoond worden .
II . Onderwijs
De universiteiten en hogescholen zijn door de jarnelang— onderinvesteri:::gell en de bezuin ;mgspolitiek van de regering Biesheuvel
in een noodsituatie gebracht . Niet alleen de studentenstops zijn
hier een uitdrukking van, ma.-;.r ook d toenemende hoeveelheid herpro;rE mmeringsplann~'n : de verschierpLing van de selektie de exten-sivering; van het . onderwijs etc . kortom ma-.tregelen en plannen die
neerkomen op een akseptatie en bestcndiging van de bezuinigingspolitie'? .
en de noodsituatie die daardoor onttsa n is .
.De politiek van de nei .uwe regering is erop gericht zo snel mogelijk
de her.struktureringsmaatregelen doorr te voeren, wa aangeeft dat
zij de bezuinigingen niet ongedaan wil maken ..
1
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De onderwijsbegroting zal worden rane..egrepen door er een LOG-kritiek
tegen te schrijven ; boy-endiep mal-J .en de ;rondraden in de onderwijr-k'& . ;
komitees akties tegen de onderwijsbegroting stimuleren indien daar
voldoende aanleiding toe is .
In september zullen de grondraden akties voeren tegen de studentenstops niet in - en uit-elotene eerstejaars, waarbij van de 7 fakulteit

en, de universiteit . geïist zal worden dat de stops worden opgeheven
en me r eerstejaars worden opgenomen .
,n hebben als
Deze akties
i van de maï1 tig=,
n.gswe t
p,erspVktief ' de verlegn
tegen te gaan en de houding van de fakulteiten en universiteiten
t .o .v . de bezuingingspolitiek te beónvloeden, en wel indie zin dat
er een aktieve politiek geveerd ga- :t worden tegen de bezuinigingen .
Vanaf augustus zullen de staf en de ttss benaderd worden om hun
solidariteit voor de studentenstopsakties te verkrijgen .Zoor de studentenstopsakties te voeren zal de problematiek van de
studentenstops en de verlenging van de machtigingswet ter diskussie
worden gesteld . Dezediskussie is noodzakelijk om de studenten in
aktie te been(-en tegen de verlenging van de machtigingswet en om
bondgenoten te ver' :rerven .
Wanneer de AR op 29 septeraber de studentenstops bespreekt ? zal het
LOG deze vergadering bezoeken en ec•: n ijegra Lief advies over de verlenging van de inachtiging •s wet eisen .
Ook tegen de plaatsingskommis lies zullen de grondraden tikti e voeren
door aan te grijpen op de moeilijkheden die eerstejaars daarvan
ondervinden .
In november zal het probleem van de
; eti :entene •t ep :: opnieuw centraal.
.
lsomen te staan, doordat van de fakulteiten capaciteitsberekeningen
en stops .annvragen gevraagd worden . Bovendien zal de AR een definitief advies uitbregngen over de verleging van de Lvachtigingswet,
de universiteits- en hogeschoolra,deh . zullen hiervoor moeten adviseren
Om kracht te kunnen ontwikkelen tegen de verleging van de mr chti gin s wet zullen de stopsaanvragen voorkomen moeten worden .
i n novemnber zullen de ,;rondraden cen -:- rale kampanjes vceren tegen
de studentenstops . 0 p een landelijie aktiedag zal van de AR geïist
worden dat zij verleging, var . dE •, inEchtiginglwet afwijst en zal van
de regering 'me ..r'poen en meer doc •' nten' ;eïist worden .
De kamerbehandeling ; van de verlenging van de machtigingswet in het
voor .ja›r •n oodzaakt tot maseale ,~kti'es, bv een landelijke demonstrni,io .

4.
Lommio2ieWieper2m-l.
.
de Mmirsie Wieoorsmn (CVEVO) zal moet an worden
om ~la' invoering en de aanname van de wet Mrstruktureninr
wetenschappelijk onierwijs tegen te gusn . Door re~le '. .,UtsvorrinL
tegen de herprogrommering vnn 'L . kommissie Wijgersm0kAn een poll
tieke overwinning behonld worden die de perspektieven van de strijd
tegen de herstruktur2ring vergroot en de strijd togen de voortijdig,?
herpro onmmering, de vcrschelpinC van de solokt ie etc versterkt .
In, september zul : en = aantal c2kties vnn de Land emische Rand sicii
nog~moeten uitspreken over d3 vr ren van de kommissie Wiegersmn .
In d landelijke ovorleCgen zullen de fakulteitsgreepen linde lijkc
aktie-initiatieven cntplooien om het werk van de
'
:cmissie
Oie ;erema
o nmogelijk te maken . Wanneer de koormissie haar krnklusies trekt
uit haar eersteMiskussierond0 en een tweede rapport gast schrijven
kan dat een aanleiding zijn voor het LOG om met kracht de centrale
eis aan de AR naar voren te brengen dat 'de koormissie .opgeheven wordt
en de herprohgrammering wordt stopgezet .
In november zal waarschijnlijk een tweede ronde . v n de kommi#si .-I,
vans;tart gaan . Opnieuw moet de beantwoording van de g°stelli'ira5ee.n
in de sekties gesabotteerd worden .
De basis van de akties tegen de herstrukturering wordt r—v£rnd door
de' akties op de fakulteiten tegen de verslechteringen die optreden als
gevolg van de bezuinig,ingen . Zo zullen er op de fakulteitel akties
gevoerd worden tegen de verscherpin g 'van de selek tie, de capaciteitsproblemen, hoorkolleges, invoering van Posthumusprogramma's
'
etc .
On al deze akties zal de kommissie Wiejorsma ingebracht moeten worden en zullen de "roepen informatie moeten geven ovc!r liet werk
van deze kommissie, over de herstrukturerine i .h .a . en de achtergronden ervam .
In de akties op de fakulteiten zullen d'(''gro*epen streven na, ::.-r,
koalities met staf en TJG . Het gemeenschappelijk knrakete van de fekulteitsakties, n .l . d strijd
tegen de hero strukturerinC, zal worden benadrukt, door het voeren van
een aantal centrale eisen, zoals 'geen selektieve >ropedeuse, geen
scheiding van onderwEs en onderzoek en geen uniforme kursusduurve ;kortihg etc (uit tb werken op het"bestuurders80'minar), later
aangevuld met 'de eisen aan d2 AR (geen ve - lenging vin de machtigingswet, opheffing "ompii,ie WidIrsmA .
Dmv brochures e .d . zal eveneens de verbinding gelegd moeten worden
tussen de verschillende fokulteitsakties .
In nov enbir zal eem aktiedag gehouden wort' :;n met als centraketema's de studentenstops en de herprogrammering . De eisen gericht
tegen de herstrukturering, de eis 'meer poen, me ,r docenten' en de
eisen aan de AR zullen daarbij centraal staan .
De ajti edag -kan worden ar: ngekondigd met een LOG-krant .
i C . g.
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WOr r00 Afgemvan bWart gr Wir dr ntudenter W upvattind Ca -u.'
cr 'een flODC-e)t mair is ; meer St er nu 0 501 een
inrit rohlver : "ezi QS wrOR jaar do meenten M = aar dig ;.~
overwinning berchcuri ; do roeize-0 cm doDr'tc gnin met :1e aktie''?
in niet zo :luid elije .
Overdien ken je deze f500 bol nog a-na len= (in je vorm van air,
schuldbek intenis) , Wat de Xr ikke financille drimpel weggenome- .- -I
vcrdt .
Ent ie da situatie die er op dit moment lu .
Le oproep voor een voorlopige boykot van hot kollegegeld en de
inschrijving is'pas vrij laat verschenen en heeft geen grote gro21xc
studenten meer kunnen bereiken . Alleen in Amsterdam en Utrecht
!ebben nog meetings plaatsi evionden, waar het besluit om voorlopig
te boykotten ter diskussie heeft gastaan .
Lcn Olerearste noodzaak vrmedit moment is dan ook met delkdantan,
te diskussi~ron .
Fot is zaak om zo snel mogelijk met de studenten de politieke situatie door te spreken .
Lllereerst zal de meest direkte . informatie gegeven moeten worden, n .! .
W de f1 .000-wet nog steeds de vigerende wet is, ondanks het feit
dat er in .tiee termijnen wordt geónd ; de houding, van de konfessionele
regeringspartijen tijdens de debat' ;en van 25 en 26 juni, die de
beoordeling van de f500 laten afhangen van hun beoordeling van het
nieuwe studiefinancieringsstelsel en er zelfs hun ernstige twijfels
ever hebben uitgesproken, zal goed moeten worden uiteelegd .
Verder is het onze taak de studenten te wijzen op het gevaar dat
de progressieve . drie de f500-kt)nsesaie gaan inruilen tegen grote
konsessies op het gebied vnn de studiefinanciering . De boykQtstrij :
Eaat niet langer om de f1000 of f500 alleen, maar om .het hele
studiefinanciering : sstelsel, dat tee diskussie is komen te staan eln
waarschijnlijk volgend studiejaer al vervangen gent worden .
Vanneerwe niet in staat zijn een massale boykot te organiseren,
zullen we de vat op de studiefinancieringMiskussie verliezen,
omdat we ons voornaamste machtsmiddel verliezen .
1,lein
-al de studenten niet Ween zand in de ogen strooien
door net te doen aalsof de f500 al is arngenomen, zij zal ook de
s Wenten proberen duidelijk te maken waarom
de f500 konsussO .
er is gekomen, W^
door te wijzen op de schaarse middelen die men.
ter beschikking hoeft, zeker sinds de benzine-accijnsverhoging is
rrgewezen . An 1-'.et is ook te verwachten W Klein en andere figuren
binnen de PvdA (zoals Mnsman b ijv . d e studenten lekker zullen
maken met mooie verhalen ovér da studiefina -,ricie -ááii -i7á, waardoor
'de aktiebrreidheid van do studenten zmoker mvc61 geri .nr'?r zaal zijn 1 'l
1 jaar geleden, toen na een zeer onbevredigende kamerbehandeling
c' o f1000-wet was aangenomen er bovendien het kabinet
elk
st o rt t
let perspaktIef van do f1000-boykot is heel anders komen te lid gen :
Vorig' ja-r'was het perspeitief een progrossioyo regering, die
(:.
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• stuurlijk rag de technische kant v :rn' de bcykot, her realiseren vr.ri
fekulteitsbe .'lijsjes, het tey .~n';a: n van kortrolema?treF-elen. niet
verwaarloosd worden . Marr uit de' ervaringen van het afgelopen jaar
is de konklusie getrokken dat de b'oykot vaak e :n te techn ^che
zaak is geweest en dat de principi~2lc n- .spekt .'.n van de f1
stri ;jd
.'-?k 0 de achter:;rond
V
Een . Vc rv2 .3~::~:111F? v:1n de crt'•urncnt :^ t ;
. onjuist, mrtrr kan zelfs nadelig zijn voor
is niet alleen politie'
de ?!át-ie, omdat de strijdba2rheid van de studenten erdoor verminder •:,
en de studenten vatbaarder worden voor allerlei rechtse prat c'ie
GCace! C. ? S om de a :tie te brel.ea .
Juist nu ir, de huidige
.> politieke situatie is het noodzakelijk cl . ,:.,
studenten te overtuigen v n liet belang van ede f1000-strijd en de
vc~rtzet-in da ;rv,n cbnv een ni'ouw :: boykot .
?

-s ptemb • r zal op ruime s.chaal met de studenten gediskussit'erd
worden op faku1tsitcPii'e1 ;infiS en verg a e` .-•ing= in de huiZon .
,an de studenten moet de b eslissins. om doër
aan met de boykot
i•: crden voorgelegI, zodat een gr:.'ot - aalta .1 studenten aktief I' ij de
bosluitvorm=in wordt betrokken en zodoende or een des te overtui g :cnC1 :=r
á_knier dccrr •-• .:.n met de bc;yk •) -t .
Cl: deze besluitvorming op emn zo groot mogelijk schaal te doen
plaatsvinden is een mobilidatie van de studenten noodzakelijk .
re-in step–omber zullen rer demc'mstr^tiey=' -tlrtic's gevoerd moeten worden
cm de boyhct in dí ; aandacht -t brengen •en de voortzetting ervan
onder de studenten in ± iskussie te brengen . D .rn .v . vergaderingen
cp fkulteiten en in do huizen .'lorden grotere aantallen Student~11
bij de diskusai es betrokken . Fas eind september wanneer alle
s tudtenten :.áeer . .~s14 ezi zijn en er enkele ''reken flink p op? .gandaa
• c;voerd is voor de voortzetting vr.n d : boy',-,- c+ k.arn op een massale
ende á.á-ij ze
'~~
worden m Noor ~
as
s~ -', j bo Tkot . • '
le beslissing, ^%.n de studrent~in_ -t geven ic niet alleen roodzal',elijk
:,:r ;;ell in dc diskus:sies te betrek erg en ze te overtuigen,
c'm veel
,11
L~. . .~. r d e s~uta±-_
t
recht op ,. 1 ja~•r land* hebben . z-.t<n r. elal-~ ±;11 err o •.~k
. .,
massaal de kolU .e-egt:lderohoging p;eboykot, en daarbij allerlei mooilijkh:eden do .rst _a: :r . Het besluitá cutm door te g= rn met d— boykot moet
dcn GO_t het -besluit van de massa Tan de étudi ;nten zijn! •
7
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Gr, ':le progressieve drie v%:n verdere konsessios af te houden (die
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:; .1 j . z' :?n '3 . :no,,''~ . .1 j
z.
c r l .:–a ., . ul. ~ j' :. 17? d',~ ±a _ bo,;%' :~: . to ,c ?r11J ..>>1 rcr
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van de i :~, (1 CnI iSC lc'
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C ver d e f500 'J e
;t?.ndpai t er! t~ i1ó ua .. át•u '3 :'1t i•:n ná.;.r v G 'x e l t o br»Tl :'s11
Vi
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r~l ;, .n n borY
1' lUv
UOr 1i .. ' :Ezel
de
vergadert duidelijk het st -. .dentenst~.ndpunt . 'volledig : intro-k'-ira= : v ,n.
(.i(: f1000-loet' }.last voren
T".x.17.
omdlat (á"'n positl f :dVi .
Co Agt (wat er wel inzit) wel wai; indruk z~,1 maken) ., wordt tegen"'
ht
c- Lt~
twikkeà1n
;
geboden aan eventuele feiten die nadelig kunnen zijn voor de on' 1
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Uni airekt zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de po 1i~JJeke
besluitvorming over de studiefinaciering (Klein komt in het najaar
~. .1 net een nota over de studiefinanciering) meet de boykot op landelijk
nivo gemanifesteerd worden in het kader van de studiefinencier'ing;sstrijd .
Miljoenennota
18 september komt de miljoenennota uit, en dus de onderwijsbegroting .
Daarop zal door de studentsnbew,eging gereageerd moeten worden, omdat
zal blijken dat deze regering de bezuinigingen en de noodsituatie
die as_n de universiteiten is ontstaan niet ongedaan zal :naken .
In septemberr worden er akties gevoerd tegen de studentenstops als
een van de maatregelen die het probleem van de bezuinigingen het
meest nijpend ae n de kaak stelt . De studenten die uitgeloot zijn
zullen hun recht opeisen ; bovendien ául'` 1n er op -0en aantal fail:ulteiten en op de fakulteiten
de studentenstops zijn'meerr pootmeer docenten-akties' gevoerd ga n worden .
Op^n l~X.
zure?.oor het aan de orde stellen van de
konkrete m^atrcrrelen waardoor d i,-. tstudenten in hun
resthap d
worden, -.i .l . de: studentenstops,
kolkgegeerd,
de slechte situatie
van het beurzenstelsel en de huurverhoging, de bezuinigingen aan de ,
kaak gesteld worden, w,:á---1-door tegontaic ht geleverd wordt tegen de
de onderwijsbegroting en de 'prioriteitenideologie van de regering. .
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Akties ASVA .
Ook voor de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam is het aktieseizoen weer begonnen .
Dit
resulteerde in de bezetting van het Bureau
Inschrijving van de UvA op donderdag 23 augustus .
Voor vrijdag 24 augustus is een ASVA-Beleidsraadsvergadering
uitgeschreven, waarin de volgende aktievoorstellen aan de orde
zullen komen :

200 A 03

1 en 2 september

ASVA-seminar over "aktie-planning-ivLr het
komende jaar"

6 september

aktie-meeting m .b .t . de boycot etc .

18 september

vergadering Universiteits Raad

27 september

aktiedag : moet de boycot voortgezet worden?

29 september

aktie rond de Academische Raad .

.

IT.(t is cpnieuti ncoiz^l ;, J .ijh

] en a:i

-f ot ~-11e

. 1 cd.i3n
ci-r

Van State r) ; .,..ft
ui`~'C:1'.'i :' ;Cà'.lt CVHr ±
door de ministaar van 0 &
tr: ~ reff á,n Al,r,~anen- Ma - treg.áel Vc .n Bestuurr
om de inning van hFt kollegegeld in twee termijnen te regelen .
Iern h eft een juridische inkcnsistentie van de AMVB aangegrepen om
alsnog het standpunt von de rechtse partijen (die in de Rand van
State de meerderh-=id hebben) door te drijven : geen twee- t'ermijnenregeling vo r de inning van h ;.-, t kollegeegeld, dus nauwelijks nog e .~n
mogelijkheid voor do f500 of zelfs nog verderg .ande konses*ies .
Le politieke tog' astellingen over het kollegegeld' beginnen zich
toe te spitsen, wat en'e'rzijds verb?nd houdt met het feit dat de
inschrijvingen gaan beginnen en de stu'teenten weter in nktie beginnen
te komen (zodat reohte dus snel moet - zijn om nog- mee konsessios
af te dwingen), anderzijds nu al de stellingen worden. ingenomen
voor de behandeling van de begroting in september .
Opnieuwkomt in dit advies van de RvS hetstandpunt van de rechtse
partijen naar voren, drt de .1000 geónd moet worden en dus de
twee termijnen regeling onned+a.nn moet worden gemaakt . In juni heeft
Let kabinet door verde :.,ldheid van de KVP en door steun van de ARP
n or; net het onmogelijk maken veenn de J WB kunnen t egengaan door
behoorlijk gewicht in de schaal teleggen . Dat er nu opnieuw een
felle aanval wordt E e.la .an door rechts en wel met precies hetzelfde
doel, het kent dat men mogelijkheden ziet om nu mgdr te bereiken .
1.n d .^ar zijn aanwijzingen vo :ir .
klein heè-~- rt in zijn nieuwe wetsontwerp een van de smerigste konsessies gedaan diee maar mor??elijk waren, in een overga,ngrsartikel wordt
bepaald dat iedereen, die tentamens wil afleggen, voor de teolating
dr-.~.rtoe een bewijs moet overle ;r en dat hij ingeschreven is geweest
in de jaren '72/'73 en `13/'74, Cáf moet kunnen aantonen dat hij
doen onderwijs heeft gevolgd . . Dit houdt in dat iedere ?n die ggebo koot
heeft alsnog f1000 moet betalen ! ( behalve degenen die flat afgelopen
w
jaar zijn afgestudeerd .
'
Ent deze konsessie is gedaan hoeft natuurlijk te maken met de
nederlaag vaan het kabinet
j de ber.4;kn,q~ttapeinsverhoging, waardoor
haar positie verzwakt lijkt .
In de zomertijd., in de tijd(1 .n- .t err geen akties kunnen zijn,
hebben de progressieve drie deze konsessie gedaan .
Le huidige politieke situatie noedz .,,a,kt tot
onmiddellijk n_riiben!
l' et is zaak om ze snel mogelijk cie situatie ; die nu veel duidelikjr
- mar ook moeilijker ligt, wast" h ;
:treft perspektief- met de studenten
doorr te praten .

-2-%-1

Kano wat
beln- .nr.rijl,-,er4-1is, is in zo kort mogelijke tijd geweldige
drukuitoefenen op de prcgrassieven cm v-r 0 -re , -n0i koneezei2s te
, QS - r
voorkomen en de zgn navordering van de f100C'riáodnen
ti malln .
'', t 4e a nabnuren".'
klein zou het advies vnn cte 1?vE' naast zich neer kunnen leen en
tceh de twee-tea rmijnen-ranclin , 0 • -r
vro-gm . Vcingns Qnz—3
beoordeling zal hij dit echter niet
het gast hier n .l .
om een groet pclitiek kunf3ikt en nint om juridisch. g ,. muur- ezift,
klein zel de positie van de preg ,ressieve dri3 niet durven te laten
verzwakken . Wat eerder te verwgc"ten lijkt is dat bf de zaak w2er
in de kamer gebracht wordt, waarbij ann de rechtse opninuw de
Felehied geboden wordt om do iMVB tg forprieren (in de rejering de
knoop niet hoeft door te hgkPen) of Klein f1000 .'n t- innen, eventueel
mbv promesges . De rechtse partijen willen duidelijk geen enkele
konsessie toestaan, maar tegelijkertijd ook aan 'ie studenten duidelijk maken dat er geen perspektief in de voortzetting van de boykot
zit . Er bestaat nhet grote gevaar dat de progressieve (?) ministers
om eindelijk van het gelazer af te zijn hierop ingaan, de studenten
voorhouden dat er toch niets te b .ereiken is en dat er veel belangrijkere
zaken op het spel staan .
l—n ding hebben beide regeringsblokken gemeen : men wil van de boykot
.
af .
i
zr staat ons heel wat te doen, deze week .
We moeten teveel mogelijk druk uitoefenen
deze week nog
want
vrijdag (24 augustus) zal de regering in de ministerraad er een
standpunt over innemen .
Bovendien moeten we tot aktie overgaan, onze eisen stellen en de
boykot organiseren omdat we moeten voorkomen dat de uitslag van het
ministerraad of van wn eventueel kamerdebat groot defaitisme zaait
onder de studenten af juist de studenten zand in de ogen strooit .
Een demonstratieve, mobiliserende aktie is noodzakelijk!
Het is noodzakelijk het verzet tegen de f1000 fel naar buiten te
brengen, de studenten te attenderen op de grove konsessies die ke'r
op keer gedaan worden (de f1000-wet wordt al niet eens meer"ongedaan"
gemaakt! .), en de progressiefste mensen binen de progressieve drie
te mobiliserer en aan onze kant te krijgen, alsmede andere bondgenoten .
De aktie die wij ons vcorstellen zal tot'doel moeten hebben de
ministerraad "de adem van de massa" te laten voelen . liet bestuur
he ft daar voorstellen voor .
Daarom roept zij alle kaderleden op, zodra dat ook maar even mogelijk
is zich donderdag en vrijdag vrij te maken en woensdagavond naar
een aktievergadering om half acht op het-ASVA -kantoor -r- - -te komen .
Dinsdagavond zal het bestuur met de f1000-groep de vorrtsellen doorspreken alvorens ze aan de grote vergadering worden voorgelegd .
AAN ONS IS HET INITIATIEF : EEN SNELLE MOBILISATIE IS NOODwi :.iLIJT.
OM DE ME ,ST VERGINDE KONSETSIES ( DIE ZWARE KONSBKWENTIES ZOT D2N
BEBBEN VOOR ONZE AKTIEMOGELIJL2EDEN) TE VOORKOM2N DOOR DE KONFESS=_
BELEN DE PAS AF TE SNIJDEN EN DE PROGRESSIEVE MINISTERS OP KLUT
PLAATS TE ZET' EN, KORTOM OM DE BOYKOT MOGELIJK TB MAKEN DOOR DE
STUDENTEN IN ALTIE TE DREIGEN EN JUN E2N DUIDELIJk PERSPEKTIAF
TE GEVEN! 1ILGEN WIJ DAAR NU NIET IN, DAN ZIET HET Er SOMBER UIT
VOOR DE VOORTZET'..ING VAN DE BOYIqT! -YOCR EET BEREIKEN VAN RESULTATEN
BIJ DE STUDIEFIEANCIERING Er WORDT ONZE POSITIE ALS STUD=TENBEWE GING DANIG VERZWAKT . DUS, --.-2 , ALLEN EN WAARSCHUW IEDEREEN!
het asvabestuur .

-2 houding .v
.o PSP ; het bestuur heeft een klein stukje 77. gieschreven
t
.
voor Poortor, waarin wordt gezegd dat het stukje in da vorige
Poorter wat ongenuanceerd was en onjuiste opmerkingen bevatte
over de PSP, Het bestuur was vin mening dat dc ASVi.1, als studenten-vakbond niet op een dergelijke manier over een politieke partij
die een zekere aanhang heeft onder de studenten, keu schrijven .
(IIn een volgende Poorter zal het bestuur een stuk schrijven ; waarin
do_ vcr~ri'ci,.olingen blij de -politieke partijen beschreven zal worden,
en' ook do houding van de studentenbeweging t,o .v . een kabinet
Den Uyl .

l

-De lange termijnstrategia is nog steeds niet eerde uit de verf
gekomen . Op het LOG bleek dat sommige grondraden nogal bedenkingen
hadden over een neiu ,je boylcot, zeker als er nog wetswijzigingen
doorgevoerd worden die de uitvoering van c.e ,T1000wet vergemakkeli jeke
Ook werd het probleem geopo rd dat hete kader niet moer te porren
zou zijn voor con boykot, omdat andere dingen steeds meer vervaar •looréd worden, en dat het zelfs betwijfeld nicet;;s worden of de
studenten bereid waren opnieuw te boykottc:n .
Door ons wer daarentegen naar votr:en gebracht om dit stud-~iejaar
nog . te beginne_ met studentenvergaderingen £il m _sschien een
al g emeno ledenverba, dering om te beslissen of err volgend . ~aar
geboykot zal worden_ ., Het is nat -uurlijk ook erg belaugri s"om mdrvJ<
t e oe :enen o p de regering Den Uyl dat we tijdig
di_g weten of we weer
gaan boykotten en daarmee kunnen dreigen ...
In-het LOG s ook ons idee van een kengres nanr voren gebracht
de meeste grondraden voelxden niet zoveel voor een landelijk
kopgres .
universiteitsraad . De fraktie heeft reeds twee koe .r'vergaderd,
omdat dat nodig was( 24 april kenni smakingsbi j eerkomst, 2 me -."eerste vergadering overr voorzitterschap en koinmissies en-z)á
Er zijn daar voorlor-,g de volgende voorstellen geformuleerd ;
- we streven een vieevoorzitterschap na . omdat daar vol voerdelen
aan vast zitten,n .1, onLmiddelli~ke toegang tot de stukken van h ~college van bestuur, een positie die veel mo eli jkheden geeftt
om te weten te komen wat er Zoal omgaat op het Maagdenruis en
verder krijg je de mogelijkheid om het College van Bestuur op
zijn vingers te tikken als z . o b •,:~ i ten. d e universiteitsraad om
belangrijke beslissingen _nemen . Het is het beste orm 2 vicevoor •è
zitters te hebben en . een voorza -. ;ter . De voorzit vim_' zou
zijn, de vicevcorzitters een taslid en een studenten (iL en ASV
.-'t
D . drietal zal in noorft'geva1ion fungeren '-'-, is presidium .
zijn
tegen het instellen van eer. echt presidi'ur:' : van fraktiovoorzitters,
omdat . dr.t geweldig misbruikt kar . worden en er zelfs t£e kan leiden
dat d ._ universiteitsraad buiten speó gezet w ordt .
d e ago-ndakommissio is ook epen Lprob1 eem, nu is echter nog niet
te overzien hoe dat zal gaan ..
-- de kommissies zijn voorlopig ingedeeld . zowel m .b .v . frakti.eleden
als buitenuni.varsito_ -csraadsmer_sen . Dit zal op grote bezwaren
stuiten bij de andere organisaties .
De indeling zal vrijdag bekein •d gemarkt worden;,
bedeer .,
r
hadden we
als fraktievoorzi tige1 ;~_ •• ~tioordroed`rr
riet
s si st e n't ie van
als s okret ari s
voor
en
nAe faktiieledon achter de boek,
sociaalzaken .
. voor i .e roste
Hot beleid van de f_akti .e zal zeeoer_ mogelijk in de komissies
van de ASVA besproken- worden, . .echter de belangrijke punten moeten
in de beleidraad aan de orde komen . Oncia iedereen k^n beoordelen
of hij iets i.uu de bele :i.dsraad wil bespreken, zal het bestuur
3.
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Ag end a, ;
1 . notulen 6 en 13 april .
2,"11000,, „500 enz .
- konkrete punten :

excurs i es
sfr-verkiezingen
kinderbij slagproblemen
akties : preconstituerende vergadering
partijraad PvdA .
- houding t .o .v . PSP, en t .o .v . kabinet Den Uyl
- lange termijnstrata ie bo kot
3 . Universiteitsraad, ana ._yse ui
iezinren . hopelijk vrijdag
klaar)
voorzitterschap ; Jivevoorzitterschap,
agendakonmissie,
-

indeling koemissies
fraktievoorzitter, -sekr.etaris
plaats fraktie
organisatie (onafhankelijken)
agendapunten eerstkomende universit-eitsraad
4 . studentenstops - beoordeling aktie academische . raad
- verslag van moeilijkheden die er zip • geweest
rond de LOGnota
LOGkrantje, strategiediskussie
5 .'Kom Op voorstel voor'steunaktie van jongerenorganisaties
diskussiebijeenkorj:st over de staking en de eisen die
gesteld zijn door de . industriebonden
6 . Eindhoven
Vietnammanif es tat ie
8
sc .ol ing
bestuursopvolging
9
10 mededelingen
1 _rondvraag
in

-

-

Toelichting; op de a,9endanunten
ad 1 , ~Yat betreft de konkrote punten, het ziet ernaar uit dat
de excursies en sfrverki.ezinger_ zaken zijn die op de UR geregeld
moeten worden . Er valt n .l . geen aktie op te voeren .
De kinderbijslag problemen zijn hopelijk van voorbijgaande aard ;
we hebben vernomen dat de Vereeniging v .-in Raden van Arbeid besloten
heeft weer op de oude procedure over te gaan, omdat ze van Van
Veen gehoord hadden dat per 1 april de boykot af gelopen 'tras .
Ook is
id :"ls gebleken dat niet alle raden zich aan de
richtli jr_ houden en gewoon doorgaan met de fakulteitsbewij sjes .
Het probleem zal dus eerst door harde besprekingen aangepakt
worden, als dat niet lukt zullen we in beroep moeten gaan bijj
de sociale verzekeringsraad,
irL -~

akties : zeer binnerkort zal de precorlstituerende vergadering van
het nieuwe kabinet plaatsvinden, Het leek ons pen uitstekende
gelegenheid om de Pvdh op de vingers •c e tikken ., • Er zal . een
brief gemaakt word n,gericht aan de kand •i daatministers, die
tevens aan de pers vorstui :''' zal worden . Bovendien zou oen flinke
picketline ook wel goed zijn . Geprobeerd zal worden er 'een LOGaktie van te maken .
Verder zal tussen de preconstituerende en de constituerende'
vergadering een vergadering vande .partijraad plaatsvinden van de
PvdA . Ook daar zal het LOG zich moeten manifesteren . Hoe weten we
nog niet precies, daarover vrijdag waarschijnlijk moor .
1
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Betreft :

BeleidsraadASVA .
Bijlage A bevat de agenda voor de Beleidsraadsvergadering van
4 mei . Interessante punten :
- lange termijn-planning boykot ;
- forum LOG-ICSB-USN in Eindhoven (9 mei) ;
- nieuw bestuur (voorstel) .
Notulen van voorgaande vergadering zijn bijgevoegd .
7
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1) Zo nodig andere rubricering aanaeven .
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Afschr . :

Betreft :

ASVA-Beleidsraad .
Voor agenda en notulen van de ASVA-Beleidsraad zie bijl .A .
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BELEIDSRAAD VR1JDAG 23 mart

hn.lf acht Pcocort

Hoewel hot was afgesproken, dat voortaan iedere twee weken
vergaderd zou worden, vonden wij h .t toch noodzakelijk vrijdag
oen (kort( :) vergadering tc beleggen . Immers de vF:,rkiezingspropaganda is nog niet centraal besproken ; bovándic moet
de Vi.ctn?mmanifcstai,io geregeld worden .
Agenda
1 . verkiezing~3n

-- propaganda, er kan voor do tweede keer rondge. :stuurd worden . Hc;>t lijkt ons hot beste, dat
d ;:; groepen gezamenlijk hun betreffende distrikten verzorgen, waarbij wat ~akulteitsspecifieke punten kunnon&7e)rrden aangegeven .
Verder komt er e,n affiche . Dit affiche kan
ook rondgestuurd worden, omdat er ook een
tweede ko-r voor de kandidaten van de centrale
lijst rondgestuurd mag worden .
-- kampanje, de kandidaten van do fakulteitsdistrikton kunnen het beste met elkaar de kampanje
doorspreken . Het bestuur dacht voofal aan
ropagandatochten i n kolleges r,n`1p'aktika .
p
.
Voer d-D centrale lijts-kandidaten me t nog
iets bedacht worden, bijv . een verkiozingsmanifestatie . hierover komt het bestuur vrijdag
met . ;.".In voorstel .
2 . Suriname, er is een verzoek van het A1'' •: JV binnengekomen om mee
te doen aan een handtekeningenaktie voor terugtrekking
van de Nederlandse troepen uit Suriname .
zal
hierover kontakt opnom ,: :n met onze Surinaamse bondgenoten .
3 . Vietnam, de UR-kommissie wil t .- :och do manifestatie v66r Pasen
plaats doen vinden, omdat de Paasvakantie pas 8 mei
afloopt, en . dat is alweer vlak voer de zomervakantie .
Het voorstel is nu om 13 en 14 april iets te organiseren .
te weten, '13 april c -n teach-in over de rol van de
wetenschap in Vietnam /eecen orrlog, 14 april overdag
politieke manifestatie en 's avonds vermaak (kunstenaars
voer Vietnam onz) . Hot politieke zal bestaan uit praat j e~5
en films ever verschillende vakgebieden, bijv . biologisch
nspekten van d D o~ rlo ;, de medische, de sociale wetensche,pen en Vietnam onz . Ook zal daar aangegeven worden
wn.-'u er op de verschillende fakultoiten gedaan kan worden .
De buiterilan(- kcmmissi_e zal het plan nog verder uitwerken

Mededelingen :
Het bestuur wil ze r binnenkort met .. :gin voerstel voor scholing
komen .
De vergad ging vare. d ; .All ::,ver stud ~ntelnstops is uitgesteld naar
2 8 april . Er is e en half uur pauze ; vastgel gd, waarin verklaringen
en petities oveerhandiigd kunnen worden .

Het voorstel om een discussie over studiefinanniering en inkomensnivellering te hourien wordt iaat 7
^,t .m i o' Ali; lr :i~rr~ ba ui schovorl ;
De studiefinancicringccie,is deze discussie aan hert, voorbereiden, de ledenvan deze
cie moeten dus zeer goed do discussies in ci— groepcn l1ierover volgen .
Hetgeen gedaan moet worden is dus :
Prograruna voor woensdag uitzoeken . (DL)
Een pretcie instaloren,
De cooordinatie met facilteiten moet verzorgd worden . (O .a . moeten de studentenfracties in facilteiteraden goed geinformo .rd werden) .
De oproepen die door organen er ., organisaties en staf-tas-comitoes gedaan worden
moeten verz :.urield worden en aan de 'xSVL doorgegeven worclen . Zo ook van alle werkgro
groepen die opschorten zbdat blijkt dat hele instituten ons steunen .
Er gaat een schap gestelde verklaring rond, Voor bekende mensen, zoals indertijd
"d° anti-Heertje lijst .,
Er komen mu .urkranter, mal, oproep en ds drie; l(---uzcm erop, hiervoor zorgen 2 politikologen .,en 2 psychologen .
Er moeten spendoekeis b'2i ten de instituten hangen, deze maken de groepen zelf .
Voor de karavaan moet gebeld worden, tot nu is alleen do Zilverberg toegezegd
door pedagogen en a .ndrá,goge :1 (?) .,
Over de treinkaarten : Voorn- de witte kaarten moeten verkocht worden i .v .m. het mindere financiele risico . De verkochte kaarten moeten dagelijks voor 4.30 uur afgerekend worden-

2) Dit punt is vooróopig verdaagd omdat enkele groepen het nog niet doorij
hadden . Voorlopig is
de enige kandidaat .

sproken

3) De volgende beleidsra •: u.svergader'_ng .
L.Is het programma voor de UIS in Poorter moet, dient dit er maandag te zijn . Naar o
omdat het concept pas zondag gereed zal zijn is bespreken in de groepen toch onmogelijk en omdat er in nog al wat groepen (principiele?) bezwaren
ijr~ tegen de vergadering op zondag is de volgende vergadering op dinsdag 7 .30 uur in de Poort .
Omdat de Poorter-redactie de verantwcordelijkheid niet dragen kan neemt het Bestuur
die op zich .
4) Rondvraag
is' niet geplaatst, door onenigheid over het inkort
a) Het stuk over
ten door
ze7 f. Het Lort deze wee1-7
b) De afkondiging tiaar het examen • . tentaauiengeld wordt uitgezocht, deze groep zal ook
,
volgend jaar geweerd moeten worden,
c) Mensen voor de taken :gi n en om liet feest i_n het Shaffytheater worden gezocht en
gevondená
d) Motie van Politicologen over Da .dt . Aangenomen en deze wordt rondgestuurd .
Deze notulen werden gemaakt door de Actiegroep
ECONOM~,1V , ECONOMETRISTEN ACTULRISSETJ .

Belidsraad
Beleidsraad

ep

vrijdag 24 augustus a .s .

om 19 .30 uur

AGENDA
1 . mededelingen
2 . bestuursopvolging
3 . boykot
4 . . .eerste-jaars-opvang
5 . ledenwerving
6 . aktieplanning, aktiepr,grarnma ASVA, beleidsprogramma LOG
7 . ASVAseminar
8 . studentenstops
9 . buiten-universitaire leden U .R .
10 . huuraktie
11 . rondvraag
TOELICHTINQ 0 Dr
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Ad 1 . Op de beleidsraad zullen konseptantwoorden worden uitgedeeld op brieven van het Komm.ittee voor Europese Veiligheid en
Samenwerking, en van het Kommittee van Revrlutirnaire Kommunisten
(over steun aan een aktie tegen het verbod vande ligue ;Communist
in Frankrijk) . Mondeling zal een argumentatie voor de antwoorden
worden gegeven, waarna er in de groepen over moet worden iepréat .
De beleidsraad kan hier'ver dan volgende keer beslissen .. :
Verder zullen er mededelingen gedaan worden over de stand van zaken m .b .t . het kommittee Handen af van de VVDM, en over de kanmeraktie (op verzoek va n de beleidsraad) . Tevens zal een stuk ter
diskussie in de groepen worden uitgedeeld o ver . d e kwestie Peijnenburg .
per 1 sept,
ad 2 . Het bestuur stelt voor
te benoemen als vr-orzitter en onze huidige geliefde voorzitster
per
lsep . te dechageren .
Verder is het bestuur nog bezig met .
over .het sekretariaat Algemeen, welke gesprekken weliswaar zich gunstig on+wikkelen, maar nog niet afgerond zijn . Hierover mondelinge toelichting .
Het bestuur dringt er bij de groepen op aan aand a cht te besteden
aan de opvolging van .
en een 2e sekretaris sociaal, waarvoor volgens besluit v .d . beleidsrand, voor 10 sept . kandidaten
moeten worden gegeven .

I

1

~d 3 . er zal een diskussie moeten worden gevoerd over de beoordeling van do huidige situatie rondt de boykot en de akties, die
de dagen voor de beleidsraad zijn gevoerd . Verder zal er gepraat
moeten worden over het wetsontwerp van Klein m .b .t . de f500 .
Hervoor is op de v :rgadering hopelijk een stuk aanwe z ig .
Verder zal moeten worden gepraat over de verdere aktieplanning
rond de boikot, de piketten, de propaganda en een nieuwe inh'ud
aan de f1000-groep, die meer zal moeten gaan vergaderen om de
akties in de komende maanden inhoudelijk, organisatories '?n polig
tiek moet gaan begeleiden .
M .b .t . de aktieplanning wordt door de f1000-groep vr rgesteld om
de meetin van 12 sept . te vervroegen naar 6 sept . en daar een
aktiemeeting van te maken m .b .t . de boi
, het - wetsontwerp, de
studiefinanciering en de studentenstops . Vandaaruit kan de diskussie de fakulteiten en de huizen in, waarna toogewerkt wordt
naar de U .R . van 18 sept . *over de f590 en de Machtigingswet .
Dan zal er 27 sept . een aktiedag meten komen wanr . d e definitieve

beslissing wordt genor, a over al of niet veolrtz, .tten -~ande bcixo ;;,
en de hui1raktie, de''studiefinanciering, student—nstops en het ASVAaktieprogramma –x$ aai, de orde moeten komen . 29 sept,, moet er dan u
een aktie komen rond le A .R,
~
ad 4 . De le jaars-opvan g moet goed voorbereid worden .; De mentoren
moeten goed voorbere' .d zijn op hun taak en er zal kontirau propaganda
m .)eten worden gemaakt rond de boiknt e n . d e ledenwerving . Daarom moet
iedereen zich zoveel mogelijk inzetten tijdens deze-op.rangsof als
mentor en/of' A .ls'led—iiwerver/ .propagandaverspreider . Wij .stgllen daarom voor mandag een voorbereidende vergadering te . .houden •v a4 de mentoren en al de anderen die tijdens de opvang aktief zijn . Tijdstip
wordt tijdens de vergadering .bepanld . Ook zullen er .lijsten rondgaan
voor intekening voor propagandaverspreiding en l edenwerving .
DE EERSTE JAARS OPVANG IS VOOR ONS VAN HT_T GROOTSTE BELANG IEDIRELN
MOET ZICH DAARVOOR ZOVEEL MOG7 :LIJK INZETTEN
ad 5 . de piketten lopen nog niet al te best en dit heft ook konsekwenties voor de ledenwerving . Ook do .ledenwervingskommissie funktione : :rt niet :er waren slechts 2 mensen . .2o kunnen er nooit voorstellen komen om een goede ledenwervingskaripanje - te .1ouden, Volgende
week moet iedere groep_n iemand .stureii :er moeten dan echt voorstellen
komen, anders moet alles weer ad hoc en gehhast, . .,rat veel meer tijd
van het kader vergt dan een efficiente kampanje . .
~t. . :
EEN GOEDE LEDENWERVING IS EEN ESSENTIELE •V OORWAkRDE VOOR EEN GOEDE
ORGANISATIE/
ad 6 . Bij de .boikot is al een globale aktieplanning voor sept . aangegeven . Hopelijk is £p .het gebied ook nadere aktieplanning aanwezig . Tevens zal de stand van zaken rond het ASVAaktieprogramma en
het LOGbeleidsprogramma warden toegelicht .
ad 7 . Het - bestuur stelt voor in het weekendvan 1 en 2 sept : een ASVA
ar. te houden, om daar te praten over de aktie lannin F van het
.. .semin
k£ men2 aar, de inhoud -van het aktieprogr •a mma van de ASVA, het L('G
beleidsprogramma, de studiefinanciering (LOGkran,t en LOGbeur 2:_ -e-'-~
Daarnaast moeten aan de orde komen de intwrne organisatie, de ledenwerving, de studentenstops, herstrukturering en het LOG .
Dit . alles -zal niet aan de hnd van - uitgbreide stukken moeten g°beuren
maar aande hand van een konseptaktieprogram ,laen beleidsprogramma ; de
LOGkrant en een' aantal . stellingen . Hierop mondelinge toelichting .,
ad 8 . De aktiegrcpe medicijnen z iet geen kans tot inlaadakties hier .
Wel is er het voorstel om vanuit een studentenstopstemagroep van 1e
jaars te komen tot een aktiedag meer peen me~ :i- docenten , ger;icht op
de U .R ., en ~ .ot een onderzoek naar de geondheidszorg .-*.n Amsterdam
(zoals de ARSB met sukses heeft gedaan in Rotterdam) ., Mondelinge
toelichting volgt (i . .v ..b : met .diskussie in LOGond .erwijs .en kontakt
met de MFAS, die deze aktied mee zal moeten voerená) :
ad 9, Er komt een advertc;ntie wa›rin mensen gevra • :gd, worden hiervoor .
Het bestuur stelt v-'o .r, een brief te stureh* win de verschillende bonden om hen op deze post te atenderen, daartd~j vermeldend dat wij
van mening zijn dat zij als vertggenw'oordigers van e e n groot gedeelte van de bevolking , naar onze mening de enige n zijn" die' voor
keze plaats als maatschappijvertegenwoordiger 'in aanmerking komen ;
en verzoeken . hen dan ook om kandid'ten voor te dragen .
ad 10' . Mondelinge to.eli'chting volgt .
He.t bestuur vraagt excuses voor deze korten beleid"sraad stukken,
maar kan gezien de huidige situatie niet anders . Hopelijk volgende
heer beter :,
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c`j SilIch cn hot Mt_1 willen dit ja er "11á =10",25n0 rn~ zegezamenlijke
omdat 10 in vcstcring voor hen nict loont . Weijicht
zullen, * ;ze pnscieve s
lit- : ar i will"n gj en . * In !cel" G-"_- !"n"!cr – 6 sopt . officsicn en sicncils voo7 dc benrtcn t J7WInIx Aeleeerlinninjen . De ==*è1~;n- .,.--- .d C2-r.C
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zal
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reienrt IC'
in 0 0 trOern
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fornnti2stcacils zullen hnrdcro aktitz wnnrazlijnn :zimn .~zijli zijn,
de huuroch=la 7nr aar! stuicntirknot nenelij~ dini~ bij Gijl . 2 00
L = ondorzpcet dc cols__ -en van do hele huren
in Gs—crP kfl-135,--i,
wZrcnnis
~..,et
"betaalbarc huren" . 2r oou =nar 1ccirculd metten een 'in M 251 'Anw..~
ook Toor H2CApdonocn tz finten jciden . SortelIjnn : di=r IrobinnetiJ moet moor indSg=copen
worCen . -al bzatuur c, : •,
dnnrc :)

1

een kaderstencil net uitgobroide infcr~atie toc .
GenondhclJoscla : RoMs cp zeer >ortc termijn Mr0 in tg U .R = Door-stel om do' i^, tievo jozondheidszorj rr in och=22 , n . Mortngun, ia xnzilc
nktie ncGdorkolijk' dc hrndtekcningenlijsten zijn vrijwel Zinar, Ln danr
. mocton worden . G--.` 'd zal werden M cerptejaar c.
:
zal haard moe ge
op Intree cvcnecnc-cen uitspraak to loten doen . Zn do W .2 . wD!kt een
;brui an
grondig ondzr=cel gecirt, eventueel uitst,* .-1
nmoterdn=oe artsen achter enze £iscn to krijcc ---i
bv . medicijnen en sociniegio ever do
in L=Mr en
onder studentcn zou goed van pas
volGinde

Coda- "oorden en nionDg,de nfochaMing van ie TBC
B*R . con voorstel :n
doorlichting Jegen = Zoen .

HIeT,an : Mot bestuur =cent dat dc :. ,j-1c11ere =Irc het cn=cjolijk mulen .
con mensnn2tie etioritcit to rover . De economen rucn—en c—htor dal do
studenten zelf hiervoor in te schanclen waren . Enclatcra word dit te onder
zoeken, en tcgclijlertijd do
onn dr Oren te stellen .

Kat bestwrr inn er celtor niet extra door Ociazl worden : er in rmer een
•
sonr . socirel op »-_c

.:.

cganblik .

planninr- : ,.-,ct 0v7 Molt zon evt . terugirarion rel !-t U .! . broluit niet
afgewacht en M~it de
en nooicn ren70ren Wr 2C sept . ówp .7 . 1 nov . op heer
0o2^ urenbudget', zring dreigt vin dc beheerdcro
- ic :"c= . Wc zullen
alle raden neten inschakelen en dit te vozren=c= en teSen do prcczdures
te protesteren, en Ce C? ii-C I7 zullen zich
:;c
0h=n poottoof nivica tne het veraartun "nu de >eri :ie cm oz ronecrcn .
Het uitstollzn von do winnning met een jeer, nat wij h=rd nni–g hibbczi
o= do struntuur ervzn te be!n7!cc"cp, drol gt 1u2 niet door te
Er komt ccn Bron Drinf vnn do nS7A Íren
!R) ;,clan ai
: ce= nigenenr - :^' ti=k_ op 0-~
dit gehannes, r--=r giebani in lont te staan
'e "eigen" ?;1 .e : ring 7e= let 2v2p Ie ondcnahrntisc
Ki:
'7
de
procedures , het feit int niet v -_-uit do va * . ---'f. . .z-*'.

Subfnk .rodon gopland meet wordcn, kritick op hol 7ormijdcn van con
.CzC nedr entzrtcicnd werden
doolstellingon dis-rs=ic . Wellicht kan C'
.
.
planningslei
-rop'in ovcr Ce groep. c-1
.
Be
door cie Studinvercnig~zn
fiat
haar
MnOcrwijcepccirliM
versproM, •_ .'ders greep moet zorgen
hier kritieh cp lover! en de=n inbrengt in dr on=w .ril jogroe7 'snel!/'
zodat we onze eigcn uit langspunten voo r
- :=-_èu.1c=cn Otn,
KCO >zoteer kzhrirt bij dit
zo de dis" :ussie beinvlcoden .
.soort zaken direkt naar do pers toS -raagorcne
IntrQe 73 : Er ic een ontstalleed M~crt .tin
7Dlulncn
niet do vruchten van knt vele wcr" . -.
Asumlodcn zich alsnog Can=7oor c2geveni En
dagen een nan naar de Eersteja - -.rckic . zerá:.~il
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als, - .iet Vnci meer
noot deze

grot
V ::.1,do ledenwervinep do nrgunenten etc . Dr volcondo D .R . zal daar con aanzet
ter gegeven "orde= . Zon tin vwe 0 = . W. . . •:lien nbel Lier! eleor n .1
(lodcnwerfkic .t) a"in op het instituut de 7crontwoordinj dragen .'
Do proc~Wre vacr de
cocia-1) is ninvolut :
de groepen leveren uilerlijt 10 sept . ecn lijstjc i- .~ -.ict 1cn-nd- Idnt~~11,
Cie praMtioch Co2inn bonchikbnor sijn, op - ron lei-bentrur kon bwnnde=t»
in do OAU~ls zal non :'..:o eten berpreken dot iedc2c g=ucp in t_ . . . loop vr-11
dit jnnr rdnotono 1 .ostuurclid noot icvnro!i . flrjn WrK darr dn korende

tijd do brie2 vca
van do int-z2:-n
en •
_LeBovcot

ter

met Let vrangstu-..-

Wet bdstuur zal praten nct
; do zaal nont begin s ent . in d2 InieWrard .

inchirvclli o

loopt.
v
.rcchijnlijl
:
cra sincht ; bij het inceh=ijfburc in hot

P:rcpagandn wanrin w n . d o verf" ._ derdc nitustie warct
onarnacnnern
uitgale7d is noodonzelijl, =~x dit Lng voer "con onnele groer een
rcutinconaiz zijn (ë-+j.I.mltcitabrijven a -n do oorotcjnarol' . Ecn meet
wcrekenen met con a2t!cdng eind sept . en stud=cn:7erendoringen ,.ivoor
wc de studenten hebben te uvurtuigon van de noDdoanM dagr te boycottcn .
In oen imderstancil ban een do nieuwe richtlijnen Voor de! 7 :.incierbijsir,. e
vinden, die bekend go onent moeten vierden ot :ader nffiacjDc ; Het cuu
Bood zijn als besturen ah dergelijke zouden oprenlan tot de Boy ;p ,:! t , z o z:
bij andragogio gel= is . D, propngenda voor dc le jaarli zal (-.áoricht
moeten zijn op het ontzenuron van de anist,dnt
vnrvallcn als men zich niet inschrioft,on de geschiodenij en AErcrondon van do Boycot noricn belichten . M'o`l grucpan .c'L'bcn reeds een vaste
tijd in do wco2 op zich gcnorion om net twee man hot inschrijvingziers,
do poort in het UW . te Mmanne:0 . Spullen voor het inschrijfburo
(9-12 .30 uur en 1-30-4 uur) OP DE A7721Z-,:tI`ISR
voor ]Lot U .23 .
(1-3 uur' op hot ASVL . eantoor . .
er zo con overleg gestart met verscheidene jcuCdorCanisatind .
00 dit uit -de partijsfeer te halen zal de ASMA het ockrotariaat trachten; "
to krijgen . Voorlopig gaan de gedachten allecn nog uit naar oen handtc
koningen aktic, vooral onder middelbare scholinran .
VOLGENDE BELEIDSRAAD : vrijdag 24 aug . 2 placto nog onbekend (Poort?) .
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Bezetting Bureau Inschrijving en Examens U .v .A .
,Bekend werd dat in de ochtend van 23 aug . 1973 door de ASVAaktiegroep "PAS OP DE KLEINTJES" het inschrijvingsbureau van
de Universiteit van Amsterdam in de Jodenbreestraat (ook bekend
als het Maupoleum) is bezet .
Als reden voor deze bezetting voert de aktiegroep de "recente
verontrustende ontwikkelingen rond de collegegelden" aan .
Men wil de regering duidelijk maken dat de boycot door zal gaan,
.zolang de duizend-gulden-wet van kracht blijft .
Naast de eisen van :
intrekking van deze f . 1000,- wet ;
intrekking van de collegegeldver~oging ;
gratis onderwijs voor iedereenvg .~
worden ook de eisen : geen navordering van de f . 1000,- van de
boycotters en
geen aantasting van het recht op examens
gesteld .
In de bijlage A, 2e pagina, worden de data 11 en 18 september
genoemd . Dat pas op 18 september wederom in de UR het wetsontwerp f . 500,- behandeld zal worden, komt door de motie van de
ASVA, ingediend in de UR-vergadering van dinsdag 21 augustus
j .l . (zie bijlage B) .
Door deze motie, die door de UR is aangenomen, heeft de ASVA
ten eerste een uitspraak over de college- en inschrijvingsgelden
door de UR weten uit te stellen en ten tweede zich op deze manier
de nodige speelruimte gegeven om de belofte, v5Sr de UR-verkiezingen gedaan (nl . het db£rgaan met het voeren van acties d .m .v .
actiegroepen) na te komen .
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ALGEMENE STUDENTEN VERENIGING AMSTERDAM
I

21 au ;-ustu, 1 X73
Voerstel tnt uitstel von - b_r.et :ielinÏ van -punt 2 v~.n
n.,~—nc~, beschouwine
. wetsontwerp ins ci .-rijvin* en -l=c- il e,'tli
Ee

Gezien de grote mo,~ilijkheden,hefti, e d .iskussies en c}.iao"s,
die zich vorig jaar naar aanleiding van de 1000,- wet op
nllc universiteiten voordeden,zouden wij er op aan wilt
dringen de beschouwing van het nieuwe: wetsontwerp uit te
atellen .het lijkt ons zinvol wanneer deze wet besprokenwordt op de (sub)(inter)fakultei .ten,omdat de wet niet alleen
een wijziging van de kollegegelden voorstelt,maar ook andere regelingen' gaat treffen m . b . t . de regeling van eksamens
en tentamens .
bi J de roi eling van het kallegegeld. wordt gebruik gemaakt
-t2 de toelating tot eks,amens ;deze wordt sterk gecentrali-r
;
sne ••r d en de verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van
de (sub)(inter)falculteiten wordt' erdoor aangetast .
Door aan de eksarnens verplichte pral •k tika, te koppelen,waarbij
een uniforme landelijke regelin , wordt voorgesteld,tast men
do autonomie Ivan de' (sub)(inte*r)fakulteiten aan . evers
ontstaat er een lore
ot e mate van rechtsongeli jkheid, door. dat
niet alle jgarkvlteitun werp lichte pr-ttktik^ hebben .
Jvngezien dit alles v ; ^.n grote invloed is voor de (sub)
(inter)fakul.teiten en voor het kademies st^tuut stellen
wij voor dat het wetsontwerp eerst n~ •. n de f^ .ku1tDiten wordt
voorgelcgd .i?rtngezien de eerste gespreksronde hierover in do
AR op 29 september plaats .n
vindt,stellen we voorr dat de
ondorwijskommissie van de UR een he^ .rin r houdt voor 18 sept .
w^ar dan vertegenwoordigers van de (sub) (inter)fakulteiten
'mondeling het standpunt kunnen toeliehten .De kommissie lcan
zich dar rria beraden en de voortgezette Ur vergaderring; op
25 sept .knn zich dan uitspf elven over dit wetsontwerp .
De (sub)(inter)f-tkulteiten hebben door deze procedure Wel .
iswaar maar een maand de gelegenheid om te rertgeren,mnar
door de druk van de AR is or • niet meer tijd beschikbaar .
t

ASVA fr. aktie
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ien Amder - M-.= in de Jodenbres trap t boze :
Redencn, hier ; om ; v : VEr
recente veronE rus4ende ontw Wkel i ogen ranch
de kollegepeld=
Staatssekret=2 Uwn le e ' e Le t tre .,ju t e eeke—, nat do f5 00 21
dior de Kamsr 5t eerk : tpt7e : :, a , een MA L01X0C VOlkoman ewerbod!E
!E gay r :? e :
Die lu eelie2 oei
010,1 -niet yerigaau van de huidie ,,
rituacie .Dit MJE LM ni .e - - .e de dr=ng vin dc krafegsionelen
tijdens de knmarLeiniten
n De ~ 1 `lat!L ; a looien van di::
1
Rael van stiten i 1,1 . en teg- .1 .mijnen 10201ng knot
voor. stel van
dc regering Ge de f!"oe In I l wj ,e ; lnp nan te v ij r I C .Ig van het kolf egeld, in 2 terwi ljran nar si! fe!C in laan irner)eeeft duidelijk aan
dat de rechtse par -tijen -die in (e Lané van Staten een meerderheid
hebben- van alles
e de „000 galden te handhaven en
nog aan het begin van 00 studiejaar fe Innen,
Het gevaar iz niet gering, dat
:_een aan de drek pan de rechtse partijen zal t - egever . 0s de wininienrand vrijdag ren beslissing moet
nemen - met het Legatieve udrion -in de Md nan Stoten v :or zich .
f

zullen-en

}Tegen deze drui een de rechtse perli2en =elen wi . aktie voeren .
We m-etén de regering duidelijk maken, dat de Mikoz doorgaat z£lang
als de f7000--wet ran kra :ht
Dit temeer .adat Ylein in el'n f5 :D-ve csei-, ';wre -,p - ok een gr-tot á~nta -,.
konsessies aan de konressicncier hce0'ingeterwd .
Naast het 7oorstal de f :OCC ie eerloebh tot f 00, wordt in dit wees -Wwerp voorgesteld alen I_le .„1009 van het ;r : rifstudietiaar na te
vorderen van de b
: .s
Wan ---icei-*-j
betalen, zullen
'ze, na aanvaardiig 7an de wei ; ; nier meer t :t examens en tentamens
worden toegelaten, tenzij ze kunnen aant-nen, dat ze geen rnderwijs
gevolgd hebben .
:
Verder w rdt in het wei: : eniworp het ris
oxanens drasties inge .
.t
perkt, Slecht .. e :kele
krielen -bij algemene maatrggel
van bestuur door let ministerie erregrid • vrijstelling van • betaling
van het kellegerclh . Dit !soft nel lct 2onsekvontie, dat ze geon gebruik mogen makeu tan oniaiwij : en s0u0ertcnnoorzieningen . Ter vergemakkeling van kontroie word! deelname aan verplichte praktika tot . .
voorwaarde gemaalt voor toel&tinU n e ceamens . Praktika behoy ;n lot
de onderwijsvoorzieringen, —n den : ix 011njageld v= verschuldigd .
deze bepaling enhept overieens een zeer vroemtu situsiie : de studenten aan de beta •f ikelteiten ze!2rn veortdurond ende .r kontrole staan ;
die van de Sociale en 120erenfokaltrit
vrijwel ni( r)
Aan de universiteit naar bet stiel ven Ylein's nieuwe k .11i gegeld,ett
zuSlen de univerziteiten met pas jes'e - :r lei leven gaan i "p4dI*kolle-*
g* ekaart wordt aangetekerd51 de steden! Merwijs nati volgen ; of . hij
- tentamens mag afingpen enl cf bij ir . ig st"denteniuizel mag ;i'- nen . .
raast onze qilonr
:le'] ipe
.1t1ekking
_
• aj^ 110'))0 . .x: et, intrekking
van de Inschri j 1gelSnerMgiQ,' en gratis :"nderlij2 s voor iedereen
stellen ;re dan con- Ie rijen :
=Er =MDERMVAN DE 0000 VOOR B=KOTTER2
-p

1

G :r

1A9TAS9ING VAR H02 RICHT OP MAMENS

Voor de universitMen w ;rdt de rervarring Moa, ,,t er , ;ai .j zouden
.ons moeten instbrijiea z - ndel dat- we ,b on waartoe wz daarna verplicht
worden te betalen : f'000, f500 't f20C —want ei llg>t ook nrg een
wetsvoorstel van de PSP -m do 0 , ilegegeld?n weer terug te brengen ori
de cude situatie) . Dit te een aaruing p .de rechtspositie van de in-

di': iluble stléent, . Hielaan e et u 0 einde k mat . Daprnm einun
dan -ok :
OFSCHORTING
VAN :Jr &M
o -ASVA roept iedereen op om naar dr b6z~ sting te komen op donderdag en vrij dag , Om me .' te d i sjuL s f e r - n a i _ r 1 g u kti vi telt en
die in de kowend° tid ngsten ,por . :n v—r richt tar voortzetten .,
van de boikot .
In de komonde ninnd nel niut 04 n di boiket veilig mo o ten worden gesteld, ook zak er aan standpert ie~ten worden bepaild t,o,het „500-wetsontwurp van Hinn, w trt 1 1 sept . ter diskussie
staat in de Inkuituiten . en in
pt in de t; R, behandcIJ wM0
Verder zal er gediskussiword moet n w- Men over onze eisen anr.
een nieuw studie financieringsstalsvl . %n er i:al akten gevoerd
moeten word-n tegen de huurverhogingen inde studentenhuizen, en
tegen de studentenstops,,
Wij roepen dnn ook iedereen - p naar de volgende vergaderingen t .-:.,
komen en dar mede te diskussieren over deze zaken .
Eind september zullen we dan op een grote Aktie-werting een
,
beslissing moeten nemenrf we al of niet de boikot vn— Metten .
tot na de ka,erbehandeling in februari .'
Q

DONDERDAG 23

f

16 .30 uur plenaire bezettersvk4kadering
st
11
20 .30 uur
diskussie over de akties
in de komende tijd

- .

VRIJDAG l4

11 . 00uur plenoire bezettersvergadering
15, OOuur Grote afsluitende vergadering

DONDERDAG PSEPT .

15,o - uur AKTIEMRET) .NG
over de boik , t, het f500 witsentwerp, studiefinanciering en de
studentenstops, en de huurverhoging .

vergaderingen in de f2kultriten e n,de huizen
over voortzetting vin de boikot, studiefinen
ciering en .
huurverhoging Voorbereiding fok .
randstandpunten over het f500wctsontwerp .
DINSDAG 18 sept, Universitcitsrnad over het f500 wetsontwerp
6-1$ sept

<1

DONDERDAG 27 sept . AKTIEDAG, worrop het definitieve besluit
of wq de bolkot voortzetten tot na de kamerbehandeling, moet worden genomen .
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OPSCHOR?7NG VAN DE KOLLIGSILLDHOPFINn tot na de knmerbehandelini
GEEN NAVORDERING -VAN DE - f10C0 VOOR B11X00T11S
GEEN AANTASTING VAN HET RECHT OP EKAMINS
Rem naar de bezetting, - en -diskusil eer mal' over *1e"vo_ort .zet
van de boikot .
iS C H hl J P_J.WI1Q0.0

