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Positievan MACHIAVELLI binnen de ASVA
'Bij de besluitvorming op de algemene ledenvergadering van de
ASVA in september 1975 heeft MACHIAVELLI een ondergeschikte rol
moeten spelen . De zeer bekwame secretaris studiefinanciering,
, heeft zijn plaats in het bestuur
moeten opgeven .
Verwacht wordt, dat MACHIAVELLI, de vereniging die beschikt over
politiek goed geschoolde leden, geen genoegen zal nemen met de
teruggedrongen invloed op de ASVA . Binnen MACHIAVELLI wort nog
gewezen op de geringe invloed van de ASVA-leiding op de massa . De
leden van MACHIAVELLI zien hun inbreng in de ASVA-beleid *aad als
een goede mogelijkheid voor een greep op de ASVA .
!
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Alg . ledenvergadering ASVA op 16-9-1975

In de discussie kwam naar voren of de ABVA de vakbondsrichting
heen moest of meer aandacht moest besteden aan de studie-inhoudelijke kant .
Van de zijde van MACHIAVELLI werd in iedere discussiemode bondgenotenpolitiek centraal gesteld . MACHIAVELLI wil de IKB en de KSB
in de discussie binnen
Nieuw Bestuur
Voorzitter :
Penningmeester :
Onderwijssecretariaat :

Secretariaat sociaal/
studiefinanciering
Secretaris buitenland :
Algemeen lid :
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N TO-congresASVAop1

en14dec.

C.2komst
Het NATO-congres is matig bezocht . Overdag waren op genoemd
congres ongeveer 50 bezoekers aanwezig en op vrijdagavond ongeveer
100 personen . De geringe opkomst op zaterdag werd toegeschreven
aan de abortusdemonstratie in Amsterdam .
De matige opkomst had voor het programma van het congres consequenties . Zo werden discussiegroepen samengevoegd, terwijl de
plenaire discussie op zaterdag uit het programma werd geschrapt .
Vrijdag 13 dec .
Het congres werd geopend door de voorzitter van de A-JA
Ja dit openingswoord werd als spreker aangekondigd :
(Thans National Institute) . De in het programma genoemde spreker
was verhinderd . De rede van
is vertaald en samengevat door

Als conclusie gaf
dat niet een land, b .v . de Ver .
Staten, verantwoordelijk is voor het functioneren . van de NATO,
maar het kapitalistisch systeem . Hij verwachtte dat op korte termijn een rechtse staatsgreep zou plaatsvinden in Itali ~ en dat
Saoedi-Arabié bezet zal worden door de Verenigde Staten .

.

Na de pauze sprak '
De essentie van zijn verhaal was
dat aan de NATC geen aandacht besteed dient te worden .''Bij een
dergelijke . opstelling zou de NATO-organisatie op den duur verdwijnen .
Discussie
De groepen waren verdeeld over 6 thema's :
i . Soldatenverzet en de intimidatie daarvan . Interne, tegen de
bevolking gerichte taken van het leger
II . De opvolging van de Star-fighter . Het Militair Industrieel
Komplex in Nederland .
III . Atoomwapens en Kalkar
IV . Defensielasten .
V . De plannen van
e .a . de richting van een beroepsleger .
VI . Flexible Response-strategie, eskalatietheorie als verdediging .
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1

Forum

Het forum ging uit van een vijftal stellingen inzake de relatie
EEG-NATO . (zie stencil)
Om 23 .00 uur werd de eerste congresdag afgesloten .
Zaterdag14dec .
De tweede congresdag ving aan met een lezing van
die in het programma was aangekondigd voor dit
onderdeel, was verhinderd .
Als thema voor zijn lezing had
"het economisch
belang van wapenproductie en de rol van militaire research daarbij"

Panel
Door
werd bij dit onderdeel gewezen op het
onderzoek aan het Medisch Biologisch lab . van RVO-TNO . Zo zou men
bij genoemde instantie bezig zijn met de ontwikkeling van een
kankerverwekkend virus (SV40) . Dit virus zou eveneens voorkomen
in andere samenstellingen .
De invloed van de NATO op de universiteiten zou nagegaan moeten
worden . In dit verband werd de naam genoemd van "Eurotransplant" .
Dit zou een instelling zijn die van Amerikaanse origine is en die'
tracht onderzoeken onder te brengen op universiteiten .
"Afweerreactie op weefsels" zou zo'n onderzoek zijn .
De onderdelen "discussie" en"plenaire discussie" werden achtereenvolgens zeer summier en helemaal niet in behandeling genomen .
Om

17 .15

uur werd de afsluiting van het congres verzorgd door
. In .zijn slotwoord wees hij op de noodzaak om tot meer contacten te komen .
Een groot links front of wel een bondgenootschap met links moet
in dit handelen het oogmerk zijn .

M
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I.

DagelijkseleidingvanhetOpen ASVA Werkcomité der historici,

7

4

Bij geschillen in de diverse discussies wordt vaak de hulp ingeroepen van
Veel ._aanzien . in . .de ..discussies heeft ook
Hij wordt getypeerd als realistisch . Hij kijkt wat
haalbaar is . Dit blijkt o .m. in het organiseren van acties :
De studenten zijn passief, daardoor zijn vele acties gedoemd
te mislukken .
II .

Doel van de OAW :
1) de belangenbehartiging van de studenten op de faculteit
2) het uitstippelen van het beleid op de faculteit .

III .

Ledenaantal ASVA

Men wil nu een ledenwerfactie gaan starten, want ook de uitgave van een ASVA-gids is bij genoemd ledental niet rendabel .
Voor het studiejaar 1974-1975 wordt geen gids uitgegeven .
IV .

Anti-Nato congres
Het Anti-Nato congres is verschoven naar 12, 13 en 14 december .
. Op dit
Het"WiBVD-congres"atmdionvebrwldo
congres zal een afvaardiging van de ASVA aanwezig zijn .

V.
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. Van dit totaal zouden

Acties/Vergaderiggen
- Op 4 november zal een seminar gehouden worden over het
beleid binnen de UvA .
- Op 28 oktober wordt een actie-vergadering georganiseerd
over de mensa en in het bijzonder over de slechte voeding .
- Op29oktberwilmn "hardectivon
.a .v . de
navorderingen . Bij deze actie wordt veel waarde gehecht
aan de opkomst .
- 30 oktober zal de datum zijn voor een
op"DePrtvdsuentop
.

L
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Beleidsraad ASVA .
Vordea'n
zie bijl . A .
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Beleidsraadsvergadering van 4 april 1974,

Agenda beleidsraad 4 april a .s . -let wel niet vrijdag
19 .30 uur precies .

maar donderdag

1 . mededelingen
2 . de kwestie
; wij verwachten stuk prlitïkolgen
3 . Rode Draad sua
4 . financiele situatie ASVA met konkrete voorstéllen
5 . Poorter
6 . herstrukturering
7 . studentenstops
. NATO
9 . jongerenhuisvesting
10 . de situatie rond de f1000 e;n de inkomenseisen
11 . rondvraag . 10 b . bestuursopvolging . 10c URverkiezingen .
de eerste 5 agendapunten moeten voor uiterlijk 21 . 15 uur afgerond zijn .
Het is echter wel belangrijk dat ze behandeld worden, aangezien deze
repercussies hebben voor het uitgaven en propagandabe leid als voor
de financien en de opzet van de ledenwerving, die op korte termijn
- :,opgezet moet worden i .v .m, drukken e .d .
)ad 1 . Ter informatie
.ï a
= - - -=--'
willen we meer geld
krijgen da
moet er ook en goed budgetonderzoek kcmen . M,a .w, de -rnapen mideten
nu eindelijk g .v .d . hun engeutes inleveren
de
, kommissie studiefinanciering ; deze kommissie
behoort uit vertegenwoordigers van alle groepen te bestaan, helaas
heeft
dit heugelijke feit nooit mogen meemaken . Toon je aktief
? ; en kom naar de kommissie, elke maandggmorgen 11 .00uur, Maupoleum .
Er is een stuk over de stand van zaken rond WI ingesloten : o .a . beschrijving van da stand van zaken rond een organsiatie van scholieren .
Idem over de lejaarsopvang . Vrijdac1 moet deze kommissie aan de slag .
Dan zal er eenuitrewerkt stuk komen vo .7, r de vrl ende beleidsraad .
De kwestie van mevr . Allende is dinsdag in de UR geweest . Hieruit is
een ad hoc kommissie gevormd (hopelijk) . Er komt een uitgewerkt voorstel
i'-HetAOwl21miendcst
r. .tiehoudnA'amerdvolgn
,eisen (kopsept) : 1 . verdere verlaging klasseschaal
~` 2 . oude scholen snel en grondig vernieuwen . 2 . Geen s chool- en koll 0 gegeld . 4 . geen stops in HBO en WO . 5,Meer geld voor school en hulpmiddelen .
6 . Volledige betaling van het rijk van schoolbegeleidingsdiensten .
7 . schoolhoofden geen eigen klas . 8 . Betere onderwijsvoorzieningen voor
werkende jongeren .
7 mei zou er een mobilisatievergadering in Krd-b zijn .
rkomen, leeft dit
Hoewel een aantal eisen misschien voor , o.n-stfVne~k,znd ;~ j
belangrijk onderdeel
blijkens ondero :,eken erg sterk . Voor „,ns ou lze,i a
eisen gebeuren .
in de akties kunnen zijn . Wel moet er nog watmet
Korter en kernachtiger, maar ook eventueel de herstrukturering erbij .
En een inkomenseis . Maar we kunnen niet te veel opslokken . Het is vooral
voor de scholieren van belang en ouders en leraren . Wijn sterk genoeg
zij aanzienlijk minder georganise ,.rd .
Wij zijn van mening dat de oude r-gel voor oproepen vaar verkiezingen
blijven staan en ook voor de Universiteitsraad gelden ; immers
een breed bekend „rgaan met regelmaatig als ASVA in de publiciteit komende
vertegwnoordigers . Dus zonder funkties mag wel, zij het dat het niet
juist is als een du .delijke meerderheid een en de z elfde partij steunt .
In subfakultF-iten wil en we ons niet mengva, dat is een groepsaangelegen- •
heid .

2e hierover verwachten we een kort stuk van de. politkilogen .
3 . hierover is eon stuk reeds meegestuurd, maarkomt nu Weer,
Het bestuur stelt voor akkoord te gaan mot het struktuurvoorstel
voor dit uitgavenbeleid, metvdien verstande dat er duidelijke
garanties komen, dat de beleidsraad maandelijks verslag krijgt
van de stand van z1r- en via me adelin .gen en regelmatig er een
diskus e over de uit avcn plaatsvinden, die immers toch ook
voor een belangrijk dccl aeii moeten sluiten bij de aktualiteit
van ons beleid . CIu°is Elbers wor dt voca gedragen om als bestuur
lidnhet'U,bcsurgan
.
4, hierover is stuk bijgevoegd . De tussentijdse saldibalans,
die niet angunstig is t .o .v . wat in n ov . i s begroet, zal op
de beleidsraad worden uitgezet .
5 . Poorter . Stuk is bijgevoegd . Zie ook seminarstuk,
6 ., horstruktuering komt stuk van bij mT :t duidelijke voorstellen .
Deze moetc n ook zeer konkreet besproken worden,
7 . Er is een voorstel voor .aktie op de AR . Dit voDrsteSis in
de onderdij skomrmissies besproken . Het komt neer op een ver bol-,r--versie van de stopaktie op de UR . Met veel meer mensen : toezeg •:ingen uit den lande zijn reeds ovorwoldigend . Met goede pu ••• _
bliciteit en goede inhoudelijke ARverhadering met vertegenwoor .y
digers uit alle steden die hun nood uiteoazetten . Doe mee demo
kratisoor de AR en noem hem over, zaterdag 27 april 9 .30uur,
8 . De NATO staat weer in :het teken der publiciteit . E r komt een
aktie op . april bij het NATIïfeestje in de Ridderzaal . vertrek
kantoor 1y .30uur . Pa afl,)op perskonfercnti over de NATO
manifestatie ; er wordt toch nog met SRVU gesproken en met andere
grondraden over gozamelijke aktiviteiten .uitslagdoner'0
Program komt ook donderdag uitgewerkt op tafel . Er zijn nog ge-sprokken gay nde met kopstuuken voor forum en met sppekers . .
Six dedemonst ^tic is niet ha :albaor . Anders jongeren kan nog
niet .
9 . Afgelopen z aaterdag zijn de definitieve afspraken gemaakt
over do jongercnhuisvestingsmanifestaatio . Deze wordt gehouden
op maandag 29 april, 20 .00 uur in Marcanti . De eisen zijn :
i-~r00NRECHT VhNAI'

18 ;

GIM N JONGERElVTfOUNBUNIiE1~S ;

BETAALBARE

INREN, Er zijn sprekers van de ASVA, HBO en NVV j c (toon Muller)
het ANOTV levert de voorzitte ;r(Constant Vecht) . Voor de propaga.ndo wordt er gewerkt met één gedrukt pamflet ( oplage : 50 . 000 )
affiesjes en d .m .v . kaartverkoop (fo,50) . Vanaf a .s . maandeg
zal de propaganda en kaartverk-oop—moeten si ; .arte .n . Voor meer
inhouddlijke informatie gelieve- ; men het vorige beleidsraad
uitgedeelde stuk over ;jc:n .gor~ :nhui . v~+,t nb te lozen .
1

10 . Besituatie rond de f10~; ;) is nog teeels onduidelijk,
Men denkt er t;o( ;ti'L1~
i
l. ir i nogi'dkamertobng,
Daarom moet in de ?ïer . ;t : ulcturc rin.Usalc't,_wedglijknte
f1000 verfveten worden, ma, liet karakter van de wet en haarr rela -~i, •
met de herstrukturer-ng, . :!aar tevens ook de koppeling met deze
van het dremplci'fkt
0 De selektieve en rci;!.leren.de werking orvnn,,
Een uitgewerkt; 'plan
hoc di"
; ves . c~c~r l •: onkr et op te zetten specifi~is er nog niet, aanzetten l .Iier't
;oe komen in een stuk op de be- •
lei.dsraad naar voren .

Een konkrecte relatie :.!ret cdc~ in :<mensoisen ligt er wel, rr1,11 . inc . .Y
huurakti e, ' Er zijn píti,1 .nnen deze te verscherpen in eilei en, daar de
inkomenseisen aan -Ie koppelen, Immers zowel wordt in mei de nieuwcc
hurpijsvate'
:steld als worden de maxima van de beurzen vastgesteld . fit ir, liet moment om druk uit te cefenén dat onze eisen
worden ingewil igd . We zullen du :idcli jk ;.noet~m maken dat niet aar .
onze eisen voor een goe-1 itilï.or.ren tegemoet wordt gelcomen en dat
de normen dus verbeterd moeten worden . Opgezet vanuit de huuraJ-L, :: .% :
kan er dan weldegeli,jlc weer con grote beweging op gang geze# wcrdeu .
en aan do uitwrer! : :i .n .g hiervan wordt op uit moment be gon .nen .
De aanzetten moeten hiertoe in de komxrmisises gemaakt weerclan . ' Goedebemanning ervan is voorwaarde, c.-rdere uitworkigg volgt .
r.
10 h . Over buitenland.
ligt er nog st-oe±s li .!t voorstel voor een t,vo~v
sekretaris . k •t ndidaten zijn er asliter nmg niet :. De groepen Lnoc i .~T,
erover praten on standpunten bepalen .
;-en w~ nog, wijzen. op k : ndiate ..n voor voorzitterschap, penOok wil
ningmeester voorr d ; volti ;e ru:le '~ic_o
:i.dsr~L.ïd,
10 b . De kandidatuur is rond ; alee di strikten zijn vol gekomen .,
met dien verstande dat vo<_Or de t„rec proble . :cm :distrikten : centrale
interfalculteit/sec . . ~ ectr . en ho:ic~gie, en juristen liet volgnode ;
is geschied : er bl jft een ASVAlijst bij de eers . e met
las lijststreh•: ker, wel is er
filosoof ;
Bij juristen is er een . kandidaat :
ma,'
namens wie
die kandiaat wordt is nog niet bekend, dat wordt donderdag besJ .s . •' t
ids ch, wordt het juridisch ' ' .o 1 ._ c ke i ef en partij antwword, anders
een co -.,;issie van a :.: .n',evligadnv
juridisch kolektief ~~
de linker vleugel van partij antwoord .
De tegenkandi.daten . Om incde juristen •t e begilinen . Hier zijn
kandidaten, nl,
( )BAS) en een onaf iankeli jke oucl, .0B 2,, e
;
(r. echtervleu ,;el), Er zitten dus wel perspelcteven in dat
door splitsing van rechts
het ordt, al moeten we er
rekening mee houden dat hij niet altijd do ASVAlijn zal volgen or:
duidelijk volkomen onafh. :-.nks, i jk. is en niet dior ons gopushd wordt
al was het maar om ta~ctiscli.cr~àen'ï,
In liet distrikt van
zijn geen tegenkandidaten ; hier i_
de kans op evenui .-.n=x_~; dus vrij groot
In de andre distrikten zijn er alleen OBASkandidaten, cp econo .ae.j: ~ïo
niet bekende figuren,
l :i. jsttreIcker,
Het program is in de revesi .e en wo .nd.dag al klaar . liet kan echter n
niet meerr in de heleidsrc_a 1 i -:raar gaat nu linea recta naar de pers
'~ s ichc (dinsdag h .la..ar
.~~
tijd klaar te leerar . Ver-,-- ere propaganda : ^" ~~
PP ti
.
Verder
karavaan
op r7 mei veer
poorter
sip
fakulteiten
en kolportage
persoonlijke s tem :miing en voor de rest moet er vice muurkranten
op de fakulteiten erg hard aan .getroi,: _en worden .
1'r

U'
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iel vo -oe-stel
oii.t de kontri
butie naar 15,- te brengen . rilt lijkt hot bestuur echter een
te groot r iniko . in feite is er dit jaar en kot vorig jaar
ingeteerd op de aanwezige renervew : in iede : geval is er niet
genomd"ktewagn
.
Overwegingen en de kontributie te verlagen zijn :
- deacitrugn Wbi"oevandstue
- voor ledenwerving is 22,§, een te fors bedrag ineens .
Het bestuur stelt voor om de 2ontributio te verlagen tot 201Er zit echter neg oen andere kwestie aan de ledenwerving vast .
Dit jaar is steeds op de toekomst gean - Licipuerd
door de beleidsraad omdat din (en toen din etc . i de grote mepp
zou ko_lCn '
door de studenten die de kontributieverlqging afwachtten .
Van onze kant dan ook het voorstel om lidmaatschappen jaarlijks
te laten zijn per maand . Dwz, oktober t/m oktober, juli t/M juli .
En natuurlijk zonder korting : gewoon 20,- per jaar .
-voordelen zijn :
je hoeft niet telkens in september helemaal opnieuw te begin
nen met het ledental .
- d&mogelijkhtprmaneldwkig
:indtgeval"
.tijden , waarin toch niemand moer lid wordt, w"2v!n'ls
ledenwerving geen zie weerMit heeft, weg .
Ledenwerving kan dan oen Kontinu beleidspunt zijn .
- het werkt (!,..is uJ-teinr1f-TA .JI -_
- maandelijks worden de "aflopend agschrevnmt
een akseptgiraknart ; de administratie moet uiteraard daaraan aangepastwordn,liatedn "afloptismnderal
leen maar september, zodat .evntul"i benadrku
worden"amiten kwartj
. (? )
lin"waromdusel
Nadelen :
- eigenlijk alleen, dat het een. statutenwijziging
zich. mee
li
brengt : het bestuur zal b.iervo :.r stapten ondernemen, zodat 1101nenkort een voorstel ten bedsrade zal verschijnen .
Verdere ve e rstell e n le d eneer.-:i l ;~i
- de eerstejaars-epvaal nel beter uitgebuit roeden worden, het
geen nog een de nindzaak aantoont dat iedere groep die kommissie bezoekt .
- de ledenwerving gaat meteen fors van start : groepen krijgen
de taak een aantal leden te werven op hun instituut en op
een door hen geadopteerd huis .
- er ligt het voorstel om een jaarboek, maur dan in het for na zIt
van de PV-bresjure uit te brengen met, oven regererend aan hetvorig jaarboek, politieke jaarverslagen, advertenties en het
.
(zonder adressen lus)
"bruinegdlt
zal een £older, te scirijven
- met de
door de grote voorzitter, met acceptgirokaart meegaan .
- eind oktober gaan je rui-ledenbrieven ie deur uit .

1
er komt ^sc1o1; in,. het niouwc pand .'
Gepoogd wordt van je eemeente een leeg schoolCobouw (zoiets al-,
het k vrouwenhuis) met de eraan
lage huur te krijgen . Ook gaat onze belangetniling uit naar middelgrote, leeggekomen, centraal >elegen, kantoorpan uit . Brieven hierover
;.; it .
.zijn al clc .
1, , : r
c.

2.
De worke-n .„tC j .—, .ng-1)-, ;, ~t- :~rjaal3nties >ebben subsidie gekregen van
CW.I,
=ii de persoonlijk2 vorming van hun leden voorstaan .
Op grond van hotzelfEn zeu de ASVk hiervoor in aanmerking kunnen
komen . Ook hiertoe zijn al enige stappen ondernamen . Bekeken
moet nog worden of wo dit als ASVA of als LOG Wen .
1
,3 bar
Er bestaat de nogeliJkleid :omstreeks september een bar in de
mensa Damstront te geen exejoiteren . Viernarmste obstakel :
hem ook werkelijk )
._rijgen, want er zijn kapers (NBDS) op de kust,

4 . Balie
Per 1 mei zal toestwaaascxi~_ ;jnlijlc een "balinmger

in dienst

komen . Deze leeft grafwcj als tnik het reduktieburo uit te breiserien eraan (jovert1 4 juni), en ook het verder .
den, alsmede do
bekendheid eraan geven, (Win wist van de Bi bv . , dat platenbonnen, inwissolbaar bij alle bij int OCGC aangesloten dandelaren,
met 12 02 % korting te krijt;
zijn? Of da t BASP C60 bandjes voor
casseterecordors bij de ASIA voor 2,75/stuk
te koop zijn? --:
Verder in Amsterdam let goedkoopst 3 voor een tiantej- En wke

dat weten, maken ze er propaganda voor in de fakulteiten?) 014
dit alles prima te !eten funktioneren is haL nood=kelijk W er
door de groepen mensen beschikbaar worden esteld om het
newrkad'blie-cstn doe
: g telefoon aannemen,
leden maken, aannemen van bestellingen etc . Dit zeer spoedig,
op een termijn van1&2
;..eken . HeO gaat om 3 personen die elk
een middag in de weck voor kun rekening newon . Par 1 mei, zoals
al gezegd : moet de de balie geveergniseerd . Dan =eten deze eer
sen dus ook ingeworkt zijn . Bovendien zijn Marlap, zowel als Steven niet meer Oosclilbaar voor het baliewerk, zodat een en ander
ook onarrm zeer dringend is . NE . het gaat om mengen, die mmstens
een b.alf jaar kunnen toezeggen . Kontinuiteit in de balie is een
.
keiharde noodzaak

nar-

P s.
De groepen, die'nogthlednbijASV
tonan niermen
0

ringen .

hebben uitgezOcht ,
0en minachting t .c .v . leden en ledenvergede-

POORT: U

A,>V-JT'd1)

( Vaak is~srr : ~,

Over Poorter geen ni.currr, .Allucn ocn zelf cnoogzaua rcdr.LkLie zou, die opmcr1ci11 .g
}runnen maken .. Er valt rel dolijk con en ander te melden overdat'nlsbe,
gortdroge ASZrl:-kaderbl'(PC

van februari 1974) Gemeld v7cr1 or ook tijdens hot

jongste ASl -scrrinar :mot een bclcidystulr vande rcdaktic .Acrtcraf alleen ter
informatio .Want het punt Poorter kon in dc v . :rstc verte niet Leer bclhandeld
wordon .Aangcrdden wordt d ;1t Stuk nog naar eens na te lczon .FJij beperken ons tot
ecn paar hoofdpunten .
or

rrioratorisch : financieel draait de Stichting die hot gelijlcnaraigo blad uit~'
:í'tc1~'
CCD arlc121ijkc ondrnOTIII
- g van zlclijlcc leiuint;crtEiei ti
.ac~acvocllacquc
c:.., ASVT -bijdrage) Zie voor ,neer informatie do bijgo voor°do begroting (rrorclt ter
ver ^adcrine uitgod cld) .
aa .d .eko_mrunilcat sevnd,Sp(e"asv~-dzl'
.e .rij s liet als poorter ondergebracht in con stic}ltin~ ;)boct in dc toekomst baslist bctcr=
ur kornli ^aking
om voor do onddcr13n„c lrOr :il'un~to
rbVtv'i
.11 ;'l
;all asva„,ssp,srvu.,poortor 011 do
: cis bedrijfsvoering
sua dient het ssp-bestuur bij ,-;'1J~jrup,
.11 te vioi-d .cn .Dan kan o(-„l
voorzover die dc relatie ;,wip-orte$ucak
cu115 door- crioracn tro :L-d0n .
ab .kolportag( ; via do correspondclrtcn is l .autrclijk,~(openuitzdrgena)'
niet of na.uvrelijhr, op gang; gokoLlcn behoudens een paar ~ ;t_;1rullon von c :c't-pores
.
Afspraken net corrcspondentci .'overd
.c kolportag ;c rrorclen nio-c nap olcouvl> .Bcspr, uk
dat probleua eens in jc ;roep .
Poorter is - al ;;crime tijd verkrijgbaar bij do * boolc11a1-i1c •l o Athellcuu,Va11 Gounep
en Pugasus .Be ervaring raat d ze 1wrr.1 van losse verkoop doet ons huivjrig staan
togcnover voorstellen orr in dc UB en in d;; poort Poortar to vurkoren,l11cl
c) .iu11t Poorter op_ dc s lletjc s van do fal :;ultcitugrocpcn te liggen .
ac .doc je oudere,faniliclode11 en rcnnisen in de provincie eens een plozicr :strik
voor con abonncr~c ..t op Poorter,1)afl vreten zc thuis t ;~lr!iiiste nat dochter en
,en eigenlijk uitvreten in die AS~r11,fPostgiro 2252462,Gen,GiroS 32740 ,15 gulc'~(1
jaar) ,Je doet er de A3 V2 . goed nuo *
b . redal_tionccl
de rodelde H eft c1L a gelopen maanden te karnpon -cl.ad r_:et eon chronische onderis vu11ti7ego zijn rrcrkzaaLhoden al och hele tijd niet Leer
;
actief
. ±s ;_>~x, hoeft om ettidicredenon con periode vin non-alrtïvitcit govraa l ;
gord secretaris-buitenlal .d,Voor lu to komst «eldt :ocn Poorter-rcd .aktiur dient
minsten:tuecjarind '
.aktic tc blijven anders heeft
d . olri ~n_c vrcini^
~
z, zin.
en
. al con tijdje Licodraaidn om in
Jijz'abl
- dat
:rCP 'tclsr
kannen opvr)lg-all LLlu ruc:cLlrLcur .liJt oora •L el van de,
radakLie is om
en
tot 1 aeptcluber. 1974 op non-actief te zetten
__
en
per 1-8-1974 tc decidar ;cron van zijn reele ksic alr,
ba .d e ralktieraad is cvenccnu onlcrbeuand :allecn dc politicologeri,sociologen,
juriston,andd .ragogen en okonom.cl1 sturen rcgclrlati ;: corraspondotcn .Bosprock clit
problcce ook eens in jc grocp. .Via de rcdaticraad is het mogelijk je inbreng
biïnnen hot blad -te gurandercn .
bc .het vorgadorscilcn_ , voor de lcor.:ende vier ncui1_iera ziet er als, volgt uit :
.7 april 8 nur belcidsvcrg .r1. ring en voorburoidin nummer 12
17 april 4 .30 vore"
. .rin"
1r, dc paasvakantie en ^roorbcreidiaj nummer 12
uur
deel
vwn
topij
voor manmeer 13 wordt besproken
21 april 8 24 april 44 .30 ex term slot nunner 12 an RLf lKTI
28 april 4 .:00 uur intern slot nummer 12
5 zei
8à00uur al ;, ;errccn beleid.
8 mei
4 ;30uui I1=IDAKTIEPJcD
lo Lei na::~~er 12 in de bar,
1 S rir

1 ,

26oei8')0urplan1
;azonda,,
29 oei 4 ;3Ouur R iAIID1AJ .D
5 juni4 ;30uur extern slot r rzlor 14
9 juni4l . .00uur intern slot aWIu :cr 14 .

31 r. .ci Foor-ter inuar-lcr 13 in do bus
21 juni in Cc bus

erodaktiobel eiel
VooZ do a1Lcnone politieke diskussio over Poorter -uldt het stuk in do Deuinarnap .Het is beslist noodzakelijk dat d„t stuk nok eens wordt ddoor~ ;elozen .
Op 21 april 1974 bestaat Poorter prou :iuc 5 jaar .Op 21 april 1969 bracht het
"onafhkelij uwsbadvorfkultei
:"oen
;root artikel over do
`
Groninr so psycholo,,en die_ ele ccrsLe stap op wei ; mar zelfbeheer hadden . jedaan,
Precies vier weken later ,nok ; tijdes do ontruii-iin~w, van het Maagdonhuis,
,yrschonetgulirn'cdealiostd„TLj
.ono do bozottinU/
UIT,de
vrijdizI;
van het I[a,ag-doniïui.
svrea~lcnz xtr'i
:tlletins van Poo_xter
beztters tec;elraati~, ; vin nieuws voorzagen.
Dat gebourde allemaal 5 jaar Celedcn,Sini ;dien i„~ er heel Brat on egran
in do steden onbovzo in :politiel, t orjanisatorisch .
Het leek de redaktic een ~ ccohikt r.ion.,ont, or! de pcriod_O 5 jaar L7aagvtenhuis- 45 jaar Poorter op ~,epastc en rraari!i e vrijza to viarca> Eei bonte stoet van
ex-reckalcteiren verscheen cla Wee ;porwtraat 49 i
lx, Zij eistem op hoge
toon dat zij wilden werken aan het plan van (10°zi- Ltcndo redaktic con lustrunM= naer uit te Ureiijon van wol 20 paL ;ina t s dil,Z
Irsuiddcl : is al not de voorbereidir{;en tiestart 0Do ond.e r;rerpen die reeds voor
dit m=er t~ecovercct (zoals zo bij Poorter zoujen)vrer~len zijn
het bo nip en hot doel van korf rontatiestudie ;vrat betekent confrontatiestudie
binnen de sociale wetenschappen ? ;hoe staat het daarrieo op andere fakulteiten ? ; .
een ernstiCe en zinder ern :tiLo jeschiedsschri jvin . va,,n. de s-tudentenUrre~ira~
aan de hand van . Poorter ;Portevlijkdo"cht
;
Het is dure de becd.oclin!; on van dit lust= u iruier een inhoudelijke zaak te naaken .
Het -aat ede redaktic er vooral oi . den aantal zaken eens van do noodzakelijke
achtergrond infonaaic to voorzien .

SuC, esties van C. . kant van de beleidsraad zijn van harte wolkou,

n^,e10'd~

redaktic

t ..

.)S,

ti3r{tln dr :'E :r ;truktS,rf rj -
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Met de bewegin,, t, - gen de herstrukturering zullen we nu een
snelle start moet1 .n gaan maken .De hoorzitting is ons-eerste
aan€grijpink-spunt cum als studentenbeweging naar buiten te tre
don mot onze eise ;~ .Intrekk~ng Wetsontwerp Pcsthumus
Vc ,- .r (-„en demokratiese universiteit
r'c ::n studie-eer,
l echte0ingen, nr . nr "deolLrPtasv'lin-ardewjsp
.
I"ogral^
.G ."s
torst

instantie zullen we natuurlijk opde hoorzitting ze, lf

onze-bwartgndevboafpgeldhrstuke'q
ring naar voren`brongenn ne moeten z,iieel mogelijk andere fa
kultei.tciten ook naar de hoorzitting gaan om hun bezwaren
enckr, nkrete ervaringen naar voren te brengen .Marvedmo'
ten we deze hoorzitting als konkreet asngrijpingzpunt gebrui
ken als aanzet voor een grotere beweging met als hoogtepunt
een landelijke manifestatie (en dëinunstratie) eind mei Enen
zijde moeten we nu al onze k:rilc .aeta eisen naar voren brengen • . ;
voor uitbreiding van de 1ra2 ,initeit (o .a . ^• p de eerd •o 3 . i n de
aktie bij de akademiese •, xi~a.ad) en
tnze eisen als geen
,
•
.• ,aelek
tievo prE~ .17nJr!use etc . anderzijdztill .en we onze c .if ~ .,; . :ne1en
en pel•3 pektieven van de
per studiA(ric :htinv)de
t i tl
of pil• i .17,i1e i;í~] ~ d.l, • V, u i ql
:11
I'
l~ , f n .l r
kn71!'L
i.
:~1.Fic ;!' :tt vvr1v
7U de st11,lie en pz2'~y
het . gebied :fa.!1 ,iG i
falitll,
r
'
i
ten
zullen voor
,
i
p
g
i
f
'
,
t,
i
9h
i
.
;
,
F
vr,
;
a
f
'
c
.
~
3
n
g
e
a
l
h
o
u
d
w
r
e
n
i
m
:ei.i1,~
•
ver~
op d ., 24ste m~
r'i
•t an.n, overal nning
knr^tesiuáwarenvo's
.:rsuelde
invoering van de
een tweede YenriiLi •i r1~,Ln~1lLlging: :v
,~rina en de gevilgen van de herstr1 ktur :ring,nu
herstnkLl'>
in vele faku .lteïtonva te zien dc r verschraling van het ond
derwijs,tt-t ;~',1nvabijket,vragn etudisap
verzwaarde selektiove pr^po .deuse.s etc . te bespreken .Nu in
vele Steden zoals in Groningen ; uitrecht en wageningen en waar
ook de SRVU meetings organi-seren,en we verder voor
:fine sit-d .wn aktie te veeren op
u - ellen om op de, .25ste .enk'
het binnenhof tér cndersteuning van de delegaties en om de ák-ties teren de herstrukturoring een landelijke inpuls te geven
,-ze sit-down iniarsteunt door een experimentele tnne .elgroep als
DAT ,stelle .1 we ,f, k vrom"pde25atsvoneifrmatieve ,d~~ n- r~~tieve vergadering li waar een aántal sprekers optreden • 3i uit groningen over. •h un plan( evt . buitelaar)
• iemand an h .et . staf--tas studenten knmm•i te'vandGU(mo
-enxogprichten,v 'blang ezmijk
•~ •

•.

•,

~-<:rder zullen de inhoudelijke aspekten van de herstruk:urering en haak gr schied-enis aange •k even moeten worden
~onr een spreker van de asva (maz,paul .eddie,tim)
,i iemand van het asva-bestuur _ver dt huidige situa:nkrete perspektieven voor de studént3nhetiendk'
we ging .
Echter _ai ook vanuit d< ; zaal enige inbreng moeten kr-men over
ervaringen met een vierjarige p •. sthumdie"nvautg
demnkratiseerde insi•i tuten ^ver . .de perspektieven van de demokra
.
tioel•i n„teJé-rvdhstu'kreing
0

Du 7Q-rb ._i _idins .
Voor d :: vcorbereidir.r moet een heleboel gebeuren .Op dit
moment wordt :r een broslure geschrevcn,die vlak na K
.-pasen
klaar zal zijn .Verder wordt er een rede draad gemaakt als acht
tergrondmateriaal voor het asva-seminar v a n 2C april,waarop
we enerzijds aan de hlnd van een inleiding van eddie over de
achtergronden van de herstrukturering zullen praten en daarna nner andere aan de h o nd van een goede inventarisatie van wa
wat er in de fakulteiten en in de groepen gebeurt en een diskussiestuk van het :best .zur zullen mnutênpraten over de opbouw
vanuit de fakulteiten vaarna we np de aktiepla .hning test aan
_.._n =W - mai . zullen moeten gaan praten .
Verder zal er nu nog een aantal dingencvan de grond moeten
kemen,zrals een kosmitee van asva,bwa,vawo,ppv,dtg,en een
aantal fakulteitsbesturen van geaemckratiseerde instituten
die zich geza .m .El.ijk zullen buigen over de ak.t.ies tegen de kerstrukt ening .
Verder een gedrukt manifest cver de huidige situatie o de konkrete gevolgen van de herstrukturering en de geplande--aktie inform a tievrgadn letir*ndas'upg
n=nr de ~hrorzitting!
DE Verdere Persoektieven .
Eenatlgrc'pzijnal,1eg-m
•t ' •' het voorbereiden van_ .
van een landelijk kengres over hun studie,de perspektieven.
en de eisen die er aan geformuleerd moeten gaan wt^rden .
.Dtt .is een belangrijke ontwikkel5ng die we al in eerdere
fase,stuk I,hebben aangegevei,en die zeer belangrijk zijn
vcor de verdere opbouw van de vakbond,aangezien de diskussl e
over de studie-inhoud eisen van meer poen an meer personeel,
zoals de medicijnen cp jet LOM G-kongrzs hebben gedaan èn
`~
inhoudelijke eisen voor een beter studieprogram,waar de peg- ,
_ .c.hologen al een aanzet toe gedaan hebben in een mapje en
,
deisntg wePshumgforledntwiklmo'
ten
n gaan worden,on op die manier de argumentatie en eiser -v
de studantenvakbonden op het gebied van de studie en teggn
de herstrukturering verder te-hntwekkelen en een aanzette
geven-; voor verdere akties tegen de herstrukturering en de
ydrs.lechteringen op de fakulteiten .
(LANDELIJKE) MANIFE STATIE .
i
Eindmezalhto€punvadebwgitndehrsuk-'
turering moeten vallen in een demonstratie,de histárici stelA
len stakingen vr ar en een manifastatie voor flatrekking van `,
het wetsontwerp herstrukturering .Dit zullen we moeten voorberm
den samenxmet de staf(geerganiseerd in het LOUP) en zullen \
hier een aantal dingen centraal moetenc zetten :
`•
1-de ontwikklelingen rond de herstrukturering en w,t er op
de universiteiten gebeurt(bezuinigingen,leeraaropleidingeni
intergratie hob-wn etc)
~:
2 .europsntwiklge,'hrstuk ingfrakjen
duitsland .
3 . selkktie En het hele .nderwijs
4 . . eisen aan de demokratisse universiteit .
\
•s . :-een informatief karakter
Ookdezaghftocenrzij'd
en anderzijds-ren-zeer demonstratièf karakter waar ook vanuit de studie(richtingss)•k ongrelsktienvrkla"
asva-bestuur .
ringen naar veren moeten worden gebracht .

---------------------------------------------------------------------------------ASVA commissie EERSTEJAARS INTRODUKTIE
--------------------------------------------------------------------------------------bijeenkomst op vrijdag 5 april om 16 :00 uur . Plaats ASVA kantoor .
Taken van de commissie
- evaluatie van de intree-dagen en fakuilteitsintroduktie 1973
- intree programma 1974 maandag 26 augustus t/m vrijdag 30 augustus
1e dag Ontvangst door burgemeester en rector magnificus
Gemeenschappelijk avondeten + vorming van groepen met begeleider
Cultureel programma in Carré
2edag'Informti
; een informatiemarkt in Roeterseiland
11 :00 uur Bijeenkomsten voor alfa-, b8ta- en gamma-studenten afzonderlijk
Brede oriëntatie in de toekomstige studie en de relatie ervan tot de
maatschappijj
14 :30 uur Politieke forumbijeenkomst over de demokratisering, de herstrukturering en de integratie van het wetenschappelijk onderwijs .
3e dag Amsterdam ;
'tourdag
kennis maken met de stad, zijn bevolking .
4e dag Bosplan-dag Sport, spel en kultuur in het Amsterdamse bos .
5e dag O . a. vergadering over een buitenland onderwerp (de NATO ?)
Groot feest ter afsluiting .
De ASVA heeft de hele organisatie en inhoudelijke invulling voor zijn rekening genomen
vande'iformtag"
. Voorts speelt op de derde dag de huisvesting In Amsterdam een
rol, dus ook de studentenhuisvesting- (ASVA sociaal), enzovoorts ;okbetrnA'damhlpt
Ook zullen wij het buitenlandthema verder inhhud neoeten geven .
Hanoi.
- werving begeleiders
- Intree boekje ; redaktie en vorm (SUA?)
- coordinatie van de opzet van de fakultaire introduktie ; ASVA aandeel .
Alle afdelingen of werkkomittees worden vriendelijk doch dringend verzocht een vertegenwoordiger te zenden naar de eerste vergadering van de commisiae
Slechts de politikologen en de neerlandici hebben de naam van een afgevaardigde aan het
bestuur doorgegeven .
Tot vrijdag,

' ., 756`'9
2 2 ngfiRr .~9 4

1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr .

(sF n

ec 13

Riiiana(ni

Afschr .

Betreft :

Demonstratie HBO-WOteAmsterdam.

Op zaterdag 2 maart 1974 werd in de gemeente Amsterdam een landelijke HBO-WO demonstratie gehouden, georganiseerd door het ASVA .
Vanuit de gemeente Utrecht vertrok om 13 .00 uur één autobus met
deelnemers aan die demonstratie . In deze bus bevonden zich ongelf
veer 40 demonstranten, waaronder USFers, leden van de HTS-Unie,
van de Sociale Academie De Horst en de Sociale Academie De Nijenburgh.

ï

Het tijdstip van vertrek vanuit Utrecht bleek wat aan de late
kant te zijn, want bij aankomst in Amsterdam, waar het enorm druwas, bleek de gehele stoet reeds vanaf het 11 ;Iuseumplein te zijn
vertrokken . Halverwege de route kon men zich aansluiten bij de
ongeveer 3000 demonstranten . De te lopen route eindigde op het
Beursplein, waar de deelnemers werden verwelkomd door
, die met een groepje maatschappij kritische liederen
over het Beursplein deed galmen .
Tijdens deze demonstratie werden enkele leuzen geroepen en meegevoerd met onder andere de volgende inhoud/tekst :
"Intrekig10uldn"
"PrijscompenatF
"OptrekingHBbuzarWOniveu"
"Stopzeinghurvoen"
"GratisOndewj"

z
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"Pluk

de AKZOenplukdSHEL,an grtisodewjl"
Op het Beursplein werd een korte meeting gehouden .

.

Als laatste spreker kwam een vertegenwoordiger van de HBO bond
Groningen aan het woord . Hij hield een uitvoerig maar langdradig
betoog over de situatie in het HBO . De belangrijkste eis van het
HBO is optrekking van de HBO beurzen naar WO niveau . Hij vroeg zic:
af waarom de HBO studenten bij de WO studenten achtergesteld moete :
worden, dit terwijl de HBO studenten toch het zelfde behoeftepatroon hebben . Discriminerend is ook de huisvesting . Een, HBO studen ,
hoeftnibjsudetnhiv gateklopn,m'rijgtul
op het request . Kamers vinden is zeer moeilijk enneestal krijgt
men dan een kamer in de vrije sector en betaalt men schandelijk
hoge huren . Het is daarom van groot belang dat de HBO en W0 studenten gezamenlijk optrekken tegen dit progressieve kabinet .
Na een mededeling waar de bussen te vinden waren werd deze demonstratie beëindigd, net zoals deze begonnen was, namelijk met regen
en natte sneeuw.
o-o-o-o-o-o-o-o-o
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28 februari 1974 .
Onderwerp

: Betoging te 's-Gravenhg
Amsterdam ( ASVA ) .

Bijlage

: 1 .

door de Algemene Studentenvereniging

Op donderdag 28 februari 1974, van omstreeks 13 .00
uur tot omstreeks 14 .00 uur,werd door leden van de ASVA
( Algemene Studentenvereniging Amsterdam ) gedemonstreerd
ter hoogte van de ingang van het gebouw van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof te -'s-Graven
hage .
De betoging was bedoeld om te protesterep . tegen de
door de Overheid ingestelde bezuinigingen op'-het
Wetenschappelijk Onderwijs .
Omstreeks 13 .00 uur verzamelden zich op eerder genoemde plaats 30 personen . Deze personen, mannen en vrouwen in de leeftijd van ongeveer 20 jaar, waren voorzien
van sandwichborden met de opschriften :
" ASVA . Weg met de f .1000,- wet " .
" Geen studentenstops . Gratis onderwijs voor iedereen .
Meer poen .Merpsonl"
.
" Geen studentenstops . Volledige intrekking f .1000,-wet "
" Geen bezuiniging op het wetenschappelijk onderwijs " .
Bovendien droeg men een spandoek met de tekst :
" f .1000,- wet intrekken nu ! 11 .
Door een deputatie van 6 personen werd te 14 .00 uur
een petitie aangeboden aan de heer VONDELING, voorzitter
van de Tweede Kamer . Deze petitie bestond uit een zogenaamd " Zwartboek " van de Universiteit van Amsterdam
met daarin kritiek op de onderwijsbegroting en een verhandeling
de gevolgen van de bezuinigingen . ( zie
bijlage .
Van de zijde van het publiek was nagenoeg geen belangstelling . Deze demonstratie was bedoeld om de aandacht te trekken van alle fracties in de Tweede Kamer .
De demonstratie, die op een rustige wijze werd gehouden, verliep zonder incidenten en werd omstreeks 14 .10
uur ontbonden .
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Voorwoord .
Waarom een zwartboek? Staat de universiteit er dan zo slecht bij ?
Wanneer we zien dat er nu al meer dan 50 studentenstops in het land zijn aangevraagd
en de externe demokratisering daarmee weer verder is aangetast,
Wanneer we zien dat de onderwijsbegroting voor de universiteiten nagenoeg niet stijgt
tegenover het stijgend aantal studenten,
Waner'wistuknvadefltisgropenzdat lerimn vslechteringen zijn opgetreden,
Wordt het tijd dit duidelijk aan de orde te stellen .
Uitgangspunt van de studentenbeweging is altijd geweest een interne en externe demokratisering van de universiteit te bevorderen .
Dat betekent dat we nu de studentenstops moeten gaan tegenhouden en van Den Haag meer
formatie eisen .
Wanneer de onderwijsbegroting behandeld wordt zal dit zwartboek aan de 2de kamer
worden aangeboden ondier de volgende eisen :
--geen studentenstops, naaar recht op onderwijs voor iedereen,
--meer poen, meer personeel (meer formatieplaatsen),
--geen bezuinigingen op het onderwijs .
De universteit van Amsterdam zal voorop moeten gaan staan , en bij de behandeling
van de studentenstops deze afwijzen, laten we uit de vftieuse cirkel komen en dezi eskalatie van studentenstops nu stopzetten .

INHOUD : *1* Kritiek op de onderwijsbegroting .
*2* Gevolgen van de bezuinigingen bij
-- medicijnen
--historici
-biologen
--farmaceuten
--tandheelkunde
--juristen
--kunstgeschiedenis
-sociaal geografen
--neerlandici
--psychologen
--andragogen
--pedagogen
*3* Wat is de toekomst van de universiteit
*4* Konkl usies ;

Inleiding
Hetondrwijsbl'
:an de regering Den Uyl,dat ons in de ondderwijsbegr_oting van 1974 wordt gepresenteerd,betekent voor kleuter-,
lager- er. middelbaar onderwijs zeker een vooruitgang in vergelijking
met voorgaande jaren en m .n, de periode van het kabinet Biesheuvel .
Er wordt een verlaging van de kl^.sseschaal voorgesteld,en een reële
toename in de investeringen voor deza lektoren van het onderwijs .
Echter beleidsombuiging ten aanzien van het onderwijs schijnt bij
het nieuwe kabinet na de middelbare school op te houden .In de miljoenennota op blz, 43 kunnen wij lézen :

-A

onderwijs is gekozen voor
'tMebrkingvohetwscaplijk
een voortzetting van het restriktieve beleid ten aanzien van de
uitbreidingen voor persor e:. - sl investeringen .Dit beleid steunt
op de gedachte,dat moet worden uitgegaan van een restriktieve
groei van de beschikbaar te stellen geldmiddellen totdat betrouwbare prognoses en verdere gegevens beschikbaar zijn omtrent
de uitwerking van de komende herstrukturering van het wetenschappelijk onderwijs van de ontwikkelingen van het hoger onderwijs
nieuwstjlvande"pigostekundar wijs"
.
Deze verwijzing naar de komende strukturele veranderingen is een deelvan de argumentatie van de regering Den Uyl om t .a .v . het hoger
onderwijs de politiek van de vorige regering voort te zetten .
Op de tweede plaats meent de regering dat, gezien de schaarse
dellen,prioriteiten gesteld moeten worden binnen het onderwijs .
Op de derde i •. ats wordt,in verband met de uitbreiding van het W .O .
opgemerkt :
"Hetonmdalerstj udneatzichvorewtnschappelijk onderwijs aanmelt vraagt om voorzieningen .Wel moet worden
opgemerkt dat de situatie op de arbeidsmarkt vragen oproept . het
ziet er naar uit dat in de komende jaren voor vele afgestudeerden
geen maaásckgapnelijke funkties beschikbaar zullen zijn die bij hum
studie aan sluiten,De overheid zal zich moeten beraden of en in
welke mate het toela`ngsbeleid,inzonderheid bij de vakgerichte
universitaire opleidingen,uit menselijke en wetenschappelijke overwegingen zal moeten worden afgestemd op de maatschappelijke behoeft"
.(i' .`emorie vanToelichting,pag . 46
Enkelpagi'svrdewothanrdopevagl nir
in de vorm van een verlenging van de machtigingswet studentenstop .
Op de vierde plaats wordt in de memorie van toelichting op de onderwijsbegroting t .a .v, de uitgaven voor het 11 .0 . gesteld :
"Inhotalv'sRijkmdelnaitdrumew-~den
gevo nden om de finansiele groeilijnene van enkele jaren geleden door te trekken .Dit zal ook in de toekor, . :t niet het geval
zijn"J
.I .v .T . pag .7)
Het vervolg kunnen we lezen op pag 50 :
De grenzen van het financieel en ekcnouies mogelijke lijken daar
(-in het W .O . .i-ed .)bereikt .In de toelichting van de begroting
van dit departement is er op gewezen dat de groei van de univer
sitaire produktie ten achter is gebleven bij de groei in het overige ekonomies t, :' . : .ren en zijn weten aangegeven waarlangs daarin
wijzgnoukewrdngbacht",
Samenvattend kunnen we konkluderen dat de regering binnen het onderwijs prioriteit geeft aan het kleuter-en basis onderwijs en de uitbrei
ding en de toeloop naar het hoger onderwijs stopzet met een viertal
argumenten :de schaarste aan middellen,het belang van funderend onderwijs,het achter blijven iilan de produktie en de situatie op de arbeidsmarkt .
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We zullen de juistheid van deze argumenten achtereenvolgens nagaan
Het belang van het funderend onderwijs wordt door het LOG gaarne
Onderstreept .Gelijke kansen externe demokratisering,vrije ontplooiing en uitbreiding van de onderwijsmogelijkhedenzijn uitgangspunten
die wij volledig kunnen onderschrijven .De vraag is echter of realisering daarvan binnen een stiktor van het onderwijs juist en mogelijk
is"
.Het realiseren van een herverdeling van kennis is onmogelijk
wanneer de wetenschappelijke kennis, slechts aan weinigen blijft voor
behuuden .llet stimuleren van de vrije ontplooiing blijft bij woorden
wanneer de studentenaantallen worden aangepast aan de telkens
fluktuerende arbeidsmarkt .Voor de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden voor alle delen van de bevolking is een goede studiefinansiering nodig .De regering meent echter eerextra onderwijsbijdrage te moeten vragen voor het hoger onderwijs .
Bovendien bestaan er ook direkte relaties tussen het hoger en
funderend onderwijs .Leraren worden opgeleid in de li-DO en de WO
instellingen .Instellingen waarvoor nu studentenstops gelden en die
bij dit regeringsbeleid niet worden uitgebreid .Hoe denkt de regering
op langere termijn de klasseschaal te kunnen verlagen zonder uitbrei-,
ding van het aantal leraren?Wanneer de regering nu het funderend
onderwijs stimuleerd,hoe denkt zij dan later deze onderwijsvolgende
verder op te vangen?Uat het hoger onderwijs betreft zijn m .n . de investeringen sterk afgenomen,met als gevolg dat de kapasiteits`~
problemen over enige jaren nog veel groter zal zijnen op de toegenomen onderwijs vraag geen onderwijsvoorzieningen worden aangeboden
Wij menen dan ook dat een dergelijk prioriteitenbeleid kortzichtig
is .Beknibbellen op de eire - .,nderwijsvorm zonder de andere te raken
is niet mogelijk .
Om te kunnen beoordelen of de studentenaantallen moet worden aangepast aan de maatschappelijke vraag ;ofwel de behoeftes van de
arbeidsmarkt moeten we ingaan op de funktie van het onderwijs in
de maatschappij .Ten eerste dient het onderwijs -i de bevolking te
kwalifiseren voor allerlei verschillendo maatschappelijke funkties
In de memorie van antwoord worden de funkties beperkt tot de vraag
op de arbeidsmarkt .Dit is echter onjuist want de maatschappelijke
behoeftes op het gebied van het miljeu,de gezondheidszorg, de energie en het welzijn verschijnen niet als een konkrete vraag op de
1 arbeidsmarkt .Voor onderwijs en onderzoek liggen hier terreinnen,
die echter,als gevolg van de bezuinigingspolitiek van de afgelopen
jaren en de greep van het bedrijfsleven op het onderzoek,braak blijven liggen .
Inderdaad er zijn landbouwl :undigen,biologen en chemici werkeloos,
maar bestaat er dan geen niljeu problematiek?Is er bij de huidige
stand van de gezondheidszork behoefte aan een beperking van het
aantal tandartsen en artsen?Zijn er dan gïen mensen nodig die zich
daarvoor kwalifiseren?
Op de tweede plaats zit er in onderwijs een vormingsaspekt .Deze
vorming moet het mogelijk maken dat onderwerpen in de studie in hun
maatschappelijke samenhang worden begrepen .Elementen daarvan zijn
algemeen maatschappelijk inzicht, inzicht in de samen hangen in de
natuur en de rol van de mens .Inzichten die iedereen moet kunnen k
krijgen .Het onderwijs is een kollektieve voorziening en liet W .O .
verschilt hierin niet van de rest .Om bovenstaande twee redenen is
het LOG van mening dat het volgen van wetenschappelijk onderwijs
een recht is van de bevolking,dat materieel gegarandeerd moet
wordendoor uitbreiding van het hoger onderwijs en een goede studiefinasiering .Da,r,rom eisen wij een goed en gratis onderwijs voor iedereen .
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Vanf'6iserdo achtenvolgdrinepmatbzuinigd op het hoger onderwijs .De uigaven voor het 1-1 .0 . vormen een
steeds kleiner aandeel ran het nationaal inkomen(zie bijlage) .De
exploitatie kosten van het W .O . per student zijn gedaald,investeringen
per student namen pijlsnel af .Hetargumnd'sRijkchatne
zou zijn opgewassen tegen de snel groeiende kosten van het onderwijs,
doet in dit licht merkwaardig arn .Iramers de uitgaven voor het W .O .
zijn relatief gedaald als gevolg van de bezuinigingen .De gevolgen hier
van, v oorm .n . d e alfa,garama en mediese fakulteiten,bleven niet uit :
er kwamen studentenstops ;de kwaliteit van het onderwijs ging achteruit
vernieuwingen in het onderwijs die voort kwamen uit de demokratisering
werden weer te niet godaan ;de ondorwijskapasiteit was te klein om de
studenten te v!rwerkene ;de selektie verscherpte ;het kollegegeld ging
omhoog ;de beurzen gingen achteruit .Kortom het recht op onderwijs kwam
in gevaar en de externe deraokratisering werd bedreiad .Daarin brengt
,deze regering slechts in zoverre verandering,dat het kollegegeld
omlaag gaat .Voor het overige getuigt het feit dat de regering de
bbeperking op de middellen handhaaft van een gebrek aan visie op de
problemenvan het 1J .O . .J .',envrwijzga
.de komende herstrukturering is volkomen misplaatst omdat hierdoor de problemen waarmeehet
hoger onderwijswerkelijk mee te kampen heeft,niet worden opgelost .
Tien werkelijk progressief beleid geeft prioriteit aan het heleonderwijs en stelt de benodigde middellen daarvoor beschikbaar t,.j . .1

Hetkleuterenbasisonderwijs .
Een van de beleidspunten van de onderwijsbegroting 1974 is de verlaging van de klasseschaal bij het kleuter en basisonderwijs . Voor
het kleuteronderwijs is deze verlaging ingegaan per 1 augustus '73
36, met ingang van augustus '74
zal de leerlingenschaal voor het
gewoon lager onderwijs worden varlaagd tot 33 .
Deze verlaging is een groot sukses voor de onophoudelijke akties die
de afgelopen jaren gevoerd zijn voor kleinere klassan . Schriel echter,
tekent deze verlaging zich af tegen de door de drLe grote onderwijsbonden, PCBO?KOV,LBOP, gestelde eisen : een leerlingenschaal van 24
voor kinderen tot en met 7 jaar, een lec_. •l ingenschaal van 30 voor
kinderen boven de 7 jaar .
autlettend zal daarom het in de MvT aangekondigde plan tot een
gefaseerde en gedifferentieerde verlaging van de leerlingenschaal ge
gevolgd moeten worden, zowel om er voor `1e zorgen dat die plann on er
komen, als om toe te zien op de uitvoering .
Reeds eerder is een faseplan opgesteld om de leerlingenschaal te verlagen . Door de bezuinigingswoe .d e van de regering Biesheuvel is daar
echter weinig van gerealiseerd . De grote achterstand die hierdoor
m .b .t . de,leerlingenschaal verlaging is ontstaan zal met grote spoed
moeten worden ingehaald . In een beleid dat zich onder andere laat
leiden door het uitgangspunt dat •
' Het bevorderen van gelijke moge -, •. jkhed tot ontplooiing in en
door het onderwijs, zowel voor leerlingen met uiteenlopente
sociaal-culturele achtergrond en leerlingen die om welke`reden dan ook een eerste kans op onderwijs en vorming hebben
gemist, als ook voor een brede skala van individuele kwaliteitenal',
de leerlingenschaal verlaging een belangrijke rol moeten spelen .
zal
Daardoor worden de mogelijkheden voor onderwijs vernieuwing in het
kleuter- en basisonderwijs geschapen, die kans van slagen hebben .
We denken hier bijvoorbeeld aan het werken in groepen ,we,ardoor
de enorme prestatiedwang waaronder ons onderwijs gebukt gaat, teruggedrongen kan worden door samenwerking
Op die manier kan de externe demokratisering een feit worden . Grote
klassen hebben immers een nadelige invloed op kinderen uit arbeidersmiliues, die extra aandacht nodig hebben om hun achterstand in te
halen . Aandacht die zij onder dergelijke omstandigheden missen,
waardoor zij de kans missen om zichzelf te kunnen ontplooien .
In de Memorie van Antwoord bij de onderwijsbegroting wordt het
profijtbeginsel verworpen . Zo wordt gesteld dat gepoogd zal worden
dd ouderlijke bijdrage in de toekomst af te schaffen . In de MvA
staat daarover 6 pag . 8) :
'Derginsvamegdthuiansptvhe orn
beleid moet zijn dat onderwijs en vorming gemeenschaps voorzieningen zijn, die in principe ten laste van de algemene middelenkom'
.
Helaas wordt ook wat betreft het afschaffen van de ouderlijke bijdrage
weer een kunstmatige scheiding gemaakt tussen lager en middelbaar
onderwijs enerzijds en hoger onderwijs anderzijds . Er wordt gesteld :
'Darbij(hetfscanvdeourlijkbdage)zl
_ bijdragen
voorrrang worden gegeven aan de afschaffing van
tot die opleidingen,waarbij individueel ekonomies voordeel
sterk op de achtergrond staat . Dit is met name het geval wat
( MvT pag . 8)
betreft het funderend onderwijs .'
Zelfs deze prioriteit wil nog niet zeggen dat het schoolgeld op korte
termijn wordt afgescherfd :
'hetmpovanfschigoudtverbanm fwegivan
de ene prioriteit ten opzichte van de andere prioriteiten .
Samen met verschillende onderwijsorganisaties stellen wij daarom de
eis : ongedaanmaking van de wet op de verhoging van het schoolgeld .
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Wat de onderwijsbegroting ons verder nog leert is hoe schadelijk .de
bezuinigingen met name op de lange termijn werken . Dit kunnen we
bijvoorbeeld adstrueren aan de hand . van de scholenbouw . Eindelijk
dit jaar weer een forse verhoging van de uitgaven voor scholenbouw
met bijma 95 miljoen gulden . Toch zien we (bijlage 4) dat ondanks deze
forsenialvhog'&euitavnrlhgeod uitgaven
van 1970 en 1971 liggen . Het wordt met het jaar duurder om van het
bezuinigingspad terug te keren .

Werkende jongeren .
Door deze regering wordt eindelijk een begin gemaakt met de tweede
dag vorming voor werkende jongeren . Daarmee wordt een belangrijke
eis van de werkende jongeren organisaties ingewilligd . De regering h
heeft ook een begin gemaakt met een kompensatieregeling voor 20
loonderving . Daarmee wordt voor veel meer jongeren de mogelijkheid
geschapen om dit onderwijs werkelijk te volgen .
Als gevolg, van het bezuinigingsbeleid van de vorige regering was het
voor deze regering niet mogelijk per 1 augustus de partiële leerplicht
voor 15 jarigen uit te breiden tot twee dagen . Daarom is het merk=
waardig dat de begroting slechts een stijging met 9%
laat zien van
de uitgaven voor het vormingswerk en onderwijs voor werkebde jongeren .
Dit is het laagste stijgingspercentage van de afgelopen drieja ger,'
maar ook is het de geringste stijging van alle begrotingen van het
onderwijs .
Het is bekend dat de voorzieningen die nu bestaan onvoldoende zijn
om zelfs maar 1 dag vorming te realiseren . Hoe de regering dan wel
de noodzakelijke voorzieningen voor de uitbreiding van de partiële
leerplicht denkt te treffen blijft vooralsnog in het duister .

Het Hoger Beroepsonderwijs,

De belangrijkste knelpunten in het HBO worden gevormd door het
te kleine kapaciteit en de gebrekkige studiefinanciering . Op deze
beide onderwerpen willor, we in dit hoofdstuk verder ingaan .
Het HBO kent sinds jaar en dag, net als het WO, grote kapaciteitsproblemen . Voor de HTS-en staan duizenden potentiële studenten op
wachtlijsten ; vorig jaar bedroeg dit aantal nog 2140 . De minister
latechrwn'datebliropgchtzalijne t
HTS-en niet verder .uitebrdn'
( MvT pag . 21 ) . Bij de Pedagogiese kademies wordt het nog sterker gesteld . Op pag . 30-31 van
de Memorie van Toelichting lezen we : ' de aanmelding voor de kursus
1973-74 schijnt die van het lopende jaar nog te overtreffen ( bij
de P-A's)
. Daarom is het riet het oog op de voorlopige stabilisatie
van het aantal afgestudeerden en totdat meer gegevens bekend zijn
omtrent de afstemming van het aanbod op de behoefte aan onderwijzers
bekend zullen zijn aan de rijksscholen opgedragen voor het kursus
jaar 1973-1974 niet neer leerlingen toe te Laten dan in het vorige
kursjaeni dgmentlijk'bzonderschlvzot
x
een gelijke gedragslijn te volgen .'VO1Qpoteniëlsud
vordepagiskdemwornafgezmdtrs'beknd
moet worden of ze wel ( nodig'zj
. Hoe denkt de regering in de ~toekomst de klasseschaal verder te verlagen, zoals beloofd wanneef-niet
nu al de investeringen worden gedaan, die een uitbreiding van het
aantal onderwijzers mogelijk maakt ? Ook voor sociale akademies
bestaan lange wachtlijsten . Hoe valt dit te rijmen met de prioriteid zrginwlevaht'Wlzijn?Opag
. 27
van de MvT wordt een grote behoefte gekonstateerd aan opbouwwerkers,
maar er worden geen konkrete maatregelen genomen om de wachtlijsten
weg te w ::rken .
Het inkomen van HBO-studenten is, evenals dat van WO :studenten,
de laatste jaren sterk achteruit gegaan . (zie studiefinanciering)
De maximale rijksstudietoelage van HBO-studenten ligt bovendien
nog eens 430 gulden lager dan dat van het WO . Er zijn echter geen
aanwijzingen dat de kosten voor deze studies lager zouden liggen,
integendeel zelfs . HBO-studenten kunnen geen gebruik maken de universitaire studentenvoorzieningen .DeHBO-organisthebd'
regering al meerdere malen hun eisen, mn optrekking van HBO-beu±.zen
naar WO-nivo, voorgelegd en toezeggingen in deze richting gekregen .
Deze toezeggingen zijn echter in de onderwijs begroting zonder effekt
gebleven .
Tegen het voorontwerp van wet mbt de integratie van HBO en WO
bestaan onder HBO-studenten grote bezwaren . Teh eerste heeft de
geko8rdineerde propadeuse bet sterk , selektief karakter en
betekent een beperking van het recht op onderwijs . Ten tweede
wordt het HBO de afvalbak van de universiteiten . Ten derde
heeft de koppeling inschrijvingsduur-kursusduur tot gevolg dat
men na een HBO-opleiding niet verder kan gaan in het WO . Ten vierde
worden terloops de differentiaties van cie .Wiegersma ingevoerd,
waardoor Et HBO nog sterker in de richting van een uitsluitend
technies-gerichte beroepsopleiding gaat . Ten vijfde wordt in het
wetsvoorstel niet gerept over zeggenschap van de betrokkenen over
hun eigen werksituatie .
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Het wctcnscliahpclijl : Cnlcrwijs .
ln le inlci .iing hebben wo uit ;;cbrci :'anc,vwrome
-',c . ar ur-- cntatie
van Je rcLcrini; on- het restrikticvc beleid ten aanzien van het Wetenschappelijk
Onderwijs voort te zetten niet atcclcliou~en__ vinden en verworpen .
.iit beleid doet zich, evenals on_ :cr L;vorigekabnt mer'lnopht
tcrrcin van de pcrsoncclafo, :n-otic en liet bouwbelei .t . Jcze bc-uiniginr en hebben een
aantr: •. onaanvaardbare konaclcwciitics tot evo'g,r_
.n . .te instcU.ling- van studentenr

,;top„ plaatsinskoirn - iacies, en ovcrbcla ::ting, van _ic staf .
lYatrogc'en,
;ie voortkomen uit cel! heli_ .lat er op is gericht de herstrukturering
en planning. van liet lioger on . crwijc .fortcven,alsop'v
ing van le huidige
noo situatie . Het 1 OG is echter van n - enin _at lierstrulcturerinL cn planning niet
een oplocaing, zijn van deze noo situatie maar eerder een atrukturerinL ervan .
Jit restriktievc beleid uit zich echter niet alleen op liet gebied van ele orgafnisatic
en inhoud an het hoger on .Jcrwijs, maar ook op het gebied van le studiefinanciering
en lc lcollegcgelden . Het beleid op dit gebied is ni . r.. van groot belang r "b' .t . het
al of niet bevorderen van le e ;:terne Jcir .okratiscring van het onderwijs .
Personeclsformatte
Lvena'
;; ic afgelopen jaren i3 cb'
.:aini ;,ingapolitici : hier atcrh tc- ervaren . Bij
ecn normale trendr.'ati
, e verlioging van ic pc~:sonec'Jfi~r
.t'czou
: en er in 1CJ74
minimaal. 700 pi.aatacn bij moeten kernen, nol, afr,czicn van liet aanzienlijk grotere
strukturele tel :ort aan forn- aticl:laatscn int al . vete jaren bestaat en die een groot
antlfcu'eintohavrgen stud op
. ge-dwongen heeft .
Voor het komende jaar stelt iren echter erecuts 350 forr.• aticplaat .;en ter bcschikking .Bovendikm ant'
• foriratiepl.aatsen niet ten Zoele aan de fakujteiten
die in een noo . .situati .e zitten . Nee, con aantal posten wor ten gebruikt ten bate van
le herstrukturering, een wc-tsvoor . .tel :lat nol; in ;e kamer bcliandcll moet worden,
enwarvo beidm,catrg1enzi-grotebzwanrop'hetwsvoorstel :.tuit, absoluut prematuur zijn . Vlo kunnen daarover in le on . erwijsbegrotinf, lozen :
"Hetligndboeghtac,
;rea bijna geheel in centraal beheer te houden,
zodatcfekivbsrjdngakelputbij nse'lgczamijk
;elijk is . Cok kan wor en tegemoet gekomen aan e . tra personele lasten
n'og
inverbadtjhsrukeingdopztvaneiuwp'ngs. 7)
procedure ."(MenorivaTlchtngbz
in de memorie van Toelichting kunnen we op blz . 50 onder perconeelcbeleid teven .,
hetvolgnd'rze
:
-)e
grenzen
van hot financiele en economisch mogelijke lijken daar (in het WO)
"
bereikt . .n de toelichting op dc begroting van dit _departement is erop gewezen
-lat de groei van de universitaire productie ten achter is- gebleven bij de groei
in liet overige econon-i.iache gebeuren en zijn wegen aangegeven waarlangs daarin wijziging zou kunnen worden gebra edit . "
.e ondernemers misschien een hanteerbaar beProduktivesnbgripdatvo'
;
voor
liet
onJerwija
in
het
bijaon_ler
en voor • e kollelcticve voorzieningen in
grip is
.
)c
kollektieve
voorzieningen
behoren kwalitatief en kwanhet algemeen zeker niet
;
_ij
!enen
echter
niet
gerelateerd
te worden aan renlementtitatief vol . .tocnie te -ijn
;:ijfc s uit het bedrijfsleven .
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Het afleveren van sinaasappelkistjes gaat echter uit van andere doelstellingen
danhet"flvr anschol_ etudn
. Tegelijk met het refereren
naar de produktiviteit in let overig economisch gebeuren doet de ministex een
beroep op de personeelsleden zich meer in te spannen . We citeren :
"Darbijsokgewznpdroaktheindvulprsoeid
zich meer dan ooit bewust is van zijn plicht tot optimale taakvervulling
en inzet ."
Hiermee poogt de regering duidelijk haar verantwoordelijkheid, nl . te zorgen
voor een voldoende financiering van het WO af te schuiven op het wetenschappeldjk
personeel, dat nu reeds in veel gevallen door de enorme kapaciteitsproblematiek
overbelast is en vaak aan onderzoek niet meer toekomt .
Een restriktief beleid m . b . t . de personeelsformatie heeft ernstige gevolgen voor de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek ; en voor de externe demokratisering, doordat
het dwingt tot het aanvragen van studentenstops .
Wil de noodsituatie opgelost worden, dan zullen er een groot aantal extra-formatie
plaatsen moeten worden toegewezen . Net zoals te grote klassen in hetlager onderwijs
taboe zijn, is een studenten-staf ratio van 1 :20 of zelfs meer onaanv aa rdbaar ; zeker
als de landelijke norm officieel 1 , 12 is (zoals bijv . bij psychologie) .
Bouwbeleid .
Hier slaan de bezuinigingen keihard toe . Op blz,* 51 in de Memorie van Toelichting
zegt de Minister hierover :
"Hetbsluidahtoenmligkabtndershlftvan197m
om de
prognosecijfers van de investeringen ten behoeve van het WO in het algeme ~~ financielshma1972-5nietvolg,ndematrgl bepkingv"-dut
gaven, hebben er toe geleid dat de aanbesteding van nieuwe werken in augustus 1971
moest worden beeindigd . Slechts voor zeer noodzakelijke voorzieningen konden beperkte middelen beschikbaar worden gestelzl boven hetgeen nodig werd geacht voor de voortzetting van de in uitvoering zijnde werken . Het gevolg van deze maatregelen is, dat de
uitgaven ter. behoeve van daze investeringen, ondanks de prijsstijgingen, van ca . fl .
490 mln. i n 1971 zullen dalen tot een geraamd totaal in 1973 van totaal fl . 440 mln ."
In de begrotinb, zoals die er voor 16 januari 1974 uitzag staat er een bedrag van
417 miljoen . Opnieuw een absolute daling dus .
Wekunvrdoe kp"buwlezn,datr iepatmnlwerkgroep is ingesteld met als taak " :
"hetruimbldvaneistlg nvetaris dgemlruitebehoefte voor de disciplines te bepalen . Uiteraard spelen daarbij ook andere
faktoren een rol, zoals Ie vermoedelijke aantallen studenten en de herprogrammering van het W . 0 . "
Ook hier wordt het bouwbeleid weer gebruikt, beter gezegd misbruikt om druk uit te
oefenen studentenstops door te voeren . Het is duidelijk dat ook het ruimteprobleem
evenals het personeelsbestand reperkussies heeft op de onderwijs- en onderzoekskapaciteit . Verder gaan met het terugdraaien van de investeringen betekenen ook een
verder gaan met de duimschroeven aan te draaien voor de fakulteiten en hen zodoende
trachten te dwingen studentenstops aan te vragen, en de herstrukturering en herprogrammering te aksepteren . Ze betekenen ook voor de reeds studerenden een steeds
verdere verslechterende onderwijssituatie, terwijl ook de onderzoeksmogelijkheden
voor staf en studenten steeds verder in het gedrang komen .
Bij de korrektie die op 16 januari 1974 afgekondigd werd moest men uitgerekend deze
post blokkeren, waarop toch reeds het bezuinigingsbeleid het hardst aankwam . De
gevolgen daarvan worden in bijlagen 3 en 7 precies aangegeven en zijn schrikbarend .
Het blijkt dat de investeringen per student tot ver onder de ƒ2000 dalen en in de buurt
van de ƒ1700 komen te liggen . De totale uitgaven worden met 55 .6 miljoeh of te wel
. Aan de hand van het voorbeeld van de scholenbouw
metrdan10%besoi
(bijlage 8) hebben we ook kunnen zien hoe duur het wordt een dergelijke bezuinigingslijn om te buigen .
De bezuinigingen op personeel en bouw stellen fakulteiten voor grote kapaciteitsproblemen . De ondcr:bezettinG van de staf neemt voortdurend toe en daarmee de druk
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en overbelust-ng van Ie stuf, <<c on •.' .erw~js ,: lite ten en .aar .:_ee .' .a'
het on .lerwijspeil
alen . Veel falculte ;ten wor . :en in zulke gevel."eng
.iwongen -LicIentenstops aari te vragen
waarloos voor veel potcnt~el.e st .i :.enten liet recht op cn ..ierw'jsophu
:t te bestaan .
. se Sta .'entso,2~

' ..

.)e eerste jtulentenatcpwet kwaii , cn :'erI
.ger?ng Biesheavsl tot stand . ..)oor hen voor
. .d,bea'othpni
:. cr_t tot een tcrn<ijn van a?e ::hts 2 jaar .
)oor le 5 progressieve part jen, le anivers í :,rc'ntelig
. en ie E. ;alerrli .s he Haal
werdopangc' ei
:?e e periode
;nel uiogel.ijk . .,i'
ter bes :;hikking te
: ;tel'no_irusagenti
: menen ner_ .cn 1 .: . e sta ..lencenstopa te .tinnen opheffen .
etswab'ijkn
.o liet investeringsbelez :1 v : :n .1e vorige regering (_ie bijlage 3), de personeels.;top er_ -ie bo .wstop niet ;s gebe •a a i
n het eerste beleni;r`jice werkt il, v_ :n _~.c ifea :;'e
r ,- . er'n
;, t .cf, .v . Let te .t'airondewjs
het voorontwerp van wet l1! .b . t . c stà .krtenatohs ~J i . ï oo voorbijgegaan :pan het treffen
van ilia_tre_elen o . ., e noo s!t .. •. eiie Urn e. . .nivers`te ten o l_ ts .
'-ef )e Au .áentenstopwet
.
n .oet
driejav'
.eng,: ,,ver ;en . `e pot vcor het wet
,on .icrw`js, zo stelt
.a en in
:,--et wetsontwerp, heef - hee r.._; . :;i ...i_ bere`ht ; eri,ot'ac_
.rl'gwoen
; en
:t ven ::e herstrulcturern€ _i_oeten
.voeruk?pniclets'hru
. e en be-eu n igen .i e effe
.i2 een aantal 1nu tregelen
na reeat~Jentenstop 6,
en vr-o_ den .
Het blijkt steeds aai _le'
:zant le atu-1entenstoj)a geen tijdei_Jk karakter hebben, maar voor
de minister een rllo jeli .jkhei L bi e_ien e__z
h-2leant"1'sudentk reguln
.
Doorlat veel aspirant-stalenten .le toegang tot ae door hen €c-wenste opleiding cntaegd wordt,
wordt het prinelpieje reoilt cp on~erwijs ernstig aangetast .
steps konfrcntcre~
bovend=en de kinderendit Je lagere :nlcc ._iensgroepen riet e
;„'-ra
problemen van ;íanoiei .e
en so9.a.el.-psy,hologisohe aura, zo ::-•t -ie- c. :.terne iep ::akrt'ce`ngo_idrJanul
hetgvalis,z'
.teorzetten . Juist co hier afton li--h de mu?r:teolk.ppeli.jke konoekwenties
van ie rl.a .;htigingcvret .
;De studentenstops losren de kapa
ltcitn ook niet op . . ..„oor het feit lat veel uitprobleitien
gelotnhu"gazoeknidrat'ci-lnget3ahirokgtepb'n en.Lvenzoi)' kvelfgcw
..cn studenten een HBCorlc :d' .ng willen gaan volgen,
zodat not uiig .:er HAVO-abiturienten
ter'iopldngkae volgn,ia
er op le HBCoplei dingen ai jarenLL:ng stops zijn .
Het 1 GG staat in huur kritiek op +c et :alertenstop . . riet _:Bieen . )I- en groot aantal andere
organice es, sta Brio tingen en in ;,te'ingwjsteprin
:~ipe'
. af .
3e h :,uàcr::'s ;hc asai ging slechts niet .ie grootste illoeite aldcoora niet een verlenging van
2 jaar, __nita er een dui :;elfijkb',c
.:splan zo_-t koen voor het opheffen van ae noodsituatie .
Tevens besloot Je i- 2e. cruis'atd
r tot ccc. aantal . wijzigingen n : . b . t . .' .c loting : eerder
uitgelotenen zou en vco_rang krijgen ; :.lesokt'pr
.iure, eerb`j sine ; :.amimmandi niet
en7tofirgemdlvijste_"wordnv
:,nIe loting, verd afgewe .
;en er werd geen
;
voorrang gegeven aan studenten c ioh tot een ii :iiitair enstverbani verplichten na hun
studie . Blijkens re. .,cntc ui.tspraken ven at„atssekreter`s Klein negeert hij áe,e beál riten
volko ..Áien .
Cok de ro~. die :le plaat ; in~ ;kc .Áll.lis ~cs bij Jie ...e kwest`Gs
wf'cnehirog,
.plioiet ver :.lel en .Nast-dco'elmd`ác
..e ko :._:1uis3ie5 voor vele studenten veroor-aken, wordt filet steels :1 a! lel ijker :'_et
ac .ie voorbere : ' , ing, van stops als han belangrijkste
taak hebben . -oor n hiel. van ::1n ad,- ivi.tciten wordt ever _ie :ácofJen van ie _leniokratiaali
: :i naar de
gekozen iniver-ite ..teor€-,m en !heen _ie jt .' .entc ni.reen er. da_ .ri_ecokdg'astrei
vers,h'lnaf
:kuitenen gere~_.c : .' .
orie van mc i .ht'ng, 7, •
verwezen naar het
Alu oplos-s*, ng v: :n_Ieprob'
.:_.e . .J!ordt'n
e
wetuontwerp herstrukturerirlg, het voorontvicrp van wet cntw - I I.e' .inl Hoger Onderwijs en ook
.
het voorontwerp var. dc planning van het ,cotaekaanlair en .' .crw'js
.
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maar veeleer een inatitationaliser`,.ng; van Jc stops betekenen .
Het 1 CG, dat eer, uitgebreide kritiek ;p _e verenging van le ii_~.~Iht ; gingswet reels publioeerde, han lhaaft dar, ook haar kritiek en dr`ngt er op _aan zi ..h uit te spreken tegen de
studentenstops en voor garentica ten behoeve van ic h :, n áhavi.n g van het re : .ht op onderwijs
vr_n dc eanncldl`ng en plaatsing, gepaard gaande
in de toekomst . Tegen de 3entrati
net con reg-uleririg von Ie studentenaantallen per stuc?ie-richting . Voor e:tra ri:iddelen
ter uitbreiding van dc kapa :a.teit teneinde het recht op onderwijs eilig i .e stellen en de nij.
penle situatie rond onderwijs en on :crzo'atehfn
vijfarbeJo'
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Kollegegelden,,
In de onderwijsbegroting wordt uitgegaan van een bijdrag van de studentei3i in de
onderwijskotten van ƒ500, Voor dit moment is hij vastges tl op ƒ1000 .
Deze halvering wordt voorgesteld onder druk van de instellingen en m . n. van de
studenten .
Toen de vorige regering met haar voorstel van kolleggeldverhoging kwam, was de
verontwaar 1i;gymgcous~1l-•r . .dpstaduntbmbij : , on ; .er t,~oot, De konsekwenties ervan
waren immers tweeledig : de externe demokratisering, het recht op onderwijs, wordt
er ernstig door aangetast ; het is eer grote aanslag op het inkomen van de student ;
In de studentenakties tegen de ƒ1000 stonden dan ook een aantal principiele eisen
centraal : gratis onderwijs voor iedereen ; geen toepassing van het profijtbeginsel ;
geen financiele drempels in het onderwijs .
De f1000 ka l , . dan ook niet als een incidentele maatregel gezien worden ., maar was
een vooruitloper op een nieuw studiefinancieringsstelsel met nog hogere kollegegelden,
rentedragende leningen en de afschaffing van kinderbijslag/aftrek (n_eerderheidsvoorstel komrnissie Andriessen) .
Toen de wet, onder dreiging met een kabinetskrisis toch door het parlement kwam,
besloten de studenten op grond van deze argumenten tot een boykot ; met groot sukses .
In deze boykot vonden we veel steun voor onze eis : volledige intrekking van de f1000
wet, van talrijke organisaties, waaronder ook de 5 progressieve partijeb .
In Keerpunt ^72 staat dan ook te lezen dat de kollegegeldverhoging ongedaan gemaakt
moet worden .
Na de verkiezingen kwamen de progressieve drie In het kader van de kabi tsformatiebesprekingen met het kompromis van ƒ500 . Niet wordt daar echter mee te moet
gekomen aan de principiele bezwaren tegen de kollegegeldverhoging . Bovendien
heeft het wetsvoorstel, dat een uitwerking van dat kompromis is binnen de regering
nog een aantal bijkomende komplikaties, die voor de studenten onaanvaardbaar zijn ;
m . n . de navordering van de ƒ1000 over ^72/ ^73 en de aantasting van het recht op
examens .
Omdat de ƒ1000 hiermee nog niet van de baan is en gezien de hierboven gehoemde
bezwaren, besloten de studenten de boykot tot aan de kamerbehandeling van de kollegegeldproblematiek voort te zetten .Deis"voldgntrekivad
f1000wet
nu"vodarbijnestugvanzerotalgniste, lng
en de Academische Raad . Ook wordt ze ondersteund door de PSP, de CPN en een
groot aantal gewesten en afdelingen van de PvdA, PPR en DG6 .
Het ziet er echter naar uit dat de kamerbehandeling van de kollegegelden steeds
meer getreineerd wordt . In de onderwijsbegroting staat nog te lezen :
" In het begin van het -nieuwe parlementaire jaar zal bij de tweede Kamer een
wetsontwerp worden ingediend, waarin de bijdrage van de studenten in de onderwijskosten zal worden bepaald op ƒ500 . In dit kalenderjaar zal aan de Tweede kamer
een nota worden aangeboden, waarin de voorlopige beleidsvoornemens voor een definitMve regeling van de bijdrage van de studenten in de onderwijskosten en het
stelsel van financiele voorzieningen worden uiteengezet . "
Pas op 16 januari komt Klein met zijn wetsontwerp en zijn studeifin ncieringsnota .
Met de bezwaren van de studenten en de Academische Raad tegen zijn voorstel heeft
hij geen rekening gehouden ; hooguit is het knevelkarakter versterkt . De kanmerbehandeling zal op Zijn vroegst eind maart/ begin april plaatsvinden, en de studenten
moeten alsnog hun 2e termijn van de ƒ1000 betalen .
Steeds meer blijkt dat men volkomen voorbij wil gaan aan de principiele en financiele
argumenten van de boykottend e studenten en de Academische Raad . Onze eisen :
Volledige intrekking van de f 1000wet nu ; geen nauorderi .n .; van de ƒ1000 over 72/73 ;
geen aantasting van het recht op examens ; geen uitvoering van de tweede-termijn
betaling, blijven dan ook met onverminderde kracht staan .
De studiefinanciering,
In de onderwijsbegroting wordt eigenlijk wat studbefinanciering betrefd alleen gesproe
ken over het op komst zijn van een nota voor een nieuw stelsel .
.el zal het eerste vanaf het cursusjaar 1975-1976, eventueel
"Eeniuwstl
in fasen tot uitvoering kunnen kdhnen* : De periode 1973-1974 zal gebruikt worden
voor een eerste diskussieronde over de gedame voorstellen . De periode 1974
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tot aan het voorjaar 1975 is bestemd voor de parlementaire behandeling van
een nieuwe wetgeving, . "
Over de huidige problem , ;ns wordt niets gezegd, terwijl toch duidelijk is dat de
inkomenspositie van de -,tudenten in HBO en WO niet bepaald rooskleurig is, '
Alleen wordt naar voren gebracht dat :
"Deflxabitvnheuidgstlhemogijkatdneiga
van het studiejaar 1974-1975 reeds verschillende maatregelen worden
genomen als aanzet tot de invoering van liet uiteindelijke nieuwe stelsel ."
Vooruitlopend hierop is in december al voor bepaalde groepen studenten de mogelijkheid geopend om bij kommer iele baskcn rentedragenden leningen af te sluiten
tegn marktevn89%
. Deze leningen brengen hoge schulden met zich
mee, welke met name voor de studenten uit de lagere inkomensgroepen grote risko'betn,alsw
iyï aanmerking nemen, dat de kans op afstuderen (gezien
de steeds scherper wordende selektie) en de kans op een baan (gezien het aantal
werkeloze academici) steeds geringer worden . Bij de .afhaiilcelijldieid van de
ouders wordt een nieuwe, nog meer verwerpelijke afhankelijkheid gevoegd, die
van kommerciele banken .
De noodsituatie wordt er niet mee opgelost . Wij menen dat een verbetering in het
inkomen van HBO en WOstudenten op korte termijn reeds noodzakelijk is en dat
niet gewacht kan worden op een nieuw stelsel in 75/76 .
In 1966 reeds bleek uit onderzoeken van CBS en ASVA dat een student 6100 gulden
nodig had, terwijl het ministerie het op 4000 gulden hield . Sindsdien is er stelselmatig bezuinigd en bleven maxima en LBOschalen achter bij de prijs- en -. elvaartsstijging . Daarbij hebben de HBOstudenten nog steeds te maken met een,,vjstrekt
ongerechtvaardigde achterstelling van hun toelage van ƒ430 ten opzichte van de
w .o. toelage . Zo werd in 1971 na een beurzendemonstratie reeds toegezegd, dat
uiterlijk dit studiejaar de achterstand weggewerkt zou zijn ; maar dat is nog steeds
niet gebeurd .
De onderwijsbegroting brengt geer verbetering in de situatie . Voor beurzen is
ƒ151 .799 mln, uitgetrokken ; voor renteloze voorschotten ƒ135 .122 mln. ; totaal
ƒ286 . 921 mln . Vorig jaar was dat respektievelijk 149-112 . 5 en 261 . 5 mln,
Voor de beurzen betekent dat slechts een verhoging van 2 .799 mln, tegen 22 . 9 mln .
voor de renteloze voorschotten . Een verslechtering dus van de verhouding beurs
-renteloos voorschot .
Dit terwijl het maximum niet ƒ470 werd verhoogd ; gezien de achterstand v ƒ300
slechts een kompensatie van ƒ170 . Dit terwijl de huidige prijsstijgingen, z er
die van de afgelopen maanden, de achterstand van het maximum vergroot hebben .
Het LOG en het Landelijk Overleg van H2O organisaties hebben berekent dat een
bedrag van ƒ600 nodig is om de huidige prijsstijgingen te kompenseren .
De LBOschalen hadden reeds een zeer grote achterstand, zE worden nu met
4,8%verhogdtwijlaendprstijgenalm 8,5%waren
. In
plaats van een verbetering vindt er dus een nog grotere verslechtering plaats .
De gevolgen zijn duidelijk. Door het niet beschikbaar stellen van meer middelen
zullen de studenten het steeds slechter krijgen, en zal de externe demokratisering
nog verder afbrokkelen .
Daarom eisen we : optrekking HBObeurzen naar WOnivo ; -fGOOprijslcompensatienu ;
optrekking LBOschalen,
Het LOG zal binnenkort met de resultaten komen van een groot inkomens en budgetonderzoek, om meer informatie te geven over de fina .nciel-esituatoe van de
studenten .
Het LOG statt erg sceptisch tegenover de ontwikkelingen rond de studiefinanciering .
Het onderwijs is een kollektieve voorziening . Dit beleid zal op den duur verdere
afbraak daarvabetekelien, Onderwijs behoort gratis te zijn en het beleid moet
er op af zijn getemd dat iedereen er •- ook financieel- in staat is gebruik van tle
maken .
om dit te bereiken zal een studiefinancieringsstelsel aan een aantal uitgangspunten
moeten voldoen : onafhankelijkheid van de ouders ; geen rentedragende leningen ;
geen toepassing van het profijtbeginsel ; geen kollegegelden cq onderwijsbijdrage ;
een demokratische beslissing over de studienormen aan de fakulteiten ; en een goed
en gegarandeerd inkomen voor alle sta denten,

Op 16 jan . heeft Klein -en diskussie-nota aan de kamer aangeboden, waarin
hij zijn principes en uitgangspunten weergeeft voor een nieuw stelsel . _
Hoewel er een aantal verbeteringen ten opzichte van het hudige stelsel
inzitten, en het zeker een beter uitgangspunt voor diskussie is dan het meerderheidsvoorstel van de kommissie Andriessen, voldoet het nauwelijks aan
onze uitgangspunten . Op zeer korte termijn zal het LOG een
gen diskussienota uitbrengen, waarin we uitgebreid in zullen gaan op omze eigen principes
en hoe er teogwerkt moet worden naar een daaraan voldoend studieloonstelsel .
Hierbij zullen we ook uitgebreid ingaan op de nota van Klein .
Studentenvoorzieningen .
Naast de drastische bezuinigingen op de beurzen wordt er bovendien bezuinigd
op de studentenvoorzieningen . Deze zijn na de 2e Wereld Oorlog opgericht
vanwege de slechte financiele situatie van de studenten, omdat de algemene
voorzieningen te duur of ontoereikend waren of zlefs geheel ontbraken .
Zoals hiervoor aangegeven, is de inkomenspositie van de studenten nu nog zeer
slecht . De maximuinrijksstudietoelage heeft over de afgelopen 20 jaar nauwelijks meer dan het prijsindexcijfer voor de gezinskonsumptie gevolgd ;vane'
reeele welvaartsverbetering voor studenten is dus nooit sprake geweest . Desondakstelzrgin,datsue ?'bvorcht"zudenij,wl
zij de studentenvoorzieningen verder afbreken . Om een paar voorbeelden te
noemen : Dit jaar zijn de kale huren van de studentenflats weer verhoggd met
8,3%
. Ondanks het feit dat de student door de bezuinigr~n op de beurzen en de
elkjardogvehurogine z'25a30%vnzijko4ean
hurbestd,wigresta kriechtdopgnekl'Féëargu
menten gebaseerde kale huur verhogingen in te trekken . Dit in vobledige tegenstrijdghen iKerpunt'72 gledopvatin rdelag
inkomesgrpitmedan10%vhuikomenzd tworenbs
besteed aan huur . Daarom zullen de studentenvakbonden de boykot van de huurverhogingen op de studentenflats dan ook vastberaden voortzetten tot op zijn
minst deze zijn ongetrokken .
Eenzelfde afbraakpolitiek wordt verder ondermeer gevoerd bij de mensae en
de gezondheidszorg . Bedroeg in 1957 de maaltijdsubsidie voor de mensae nog
50centprmalijd(oenrum50%vadeltijsube)ndatimer
dan30cetprmalijd(c 15%vandemltijprs)
. De subsidie blijft
dus ver achter bij de kostenstijgingen, zodat de studenten voor de prijsverhogingen moeten opdraaien . Bovendien is er een investeringsstop voor de mensae
gekomen ; langzaam wordt tot afbraak overgegaan . De studenten komen in de kou .
De Universitaire Gezondheidsdiensten en het Dekanaat komen door de,bezuinigingen op de studentenvoorzieningen ook steeds meer in de knel . De dekanen
kunnen de steeds groter wordende problematiek van de studenten (eveneens
gevolg van de bezuinigingen, stops, plaatsingskommissies, financiele problemen, scherpere selektie enz .) niet meer bijbenen, terwijl noodzakelijke
uitbreiding achterwege blijft . De Universitaire Gezondheids Diensten (voor zover ze al niet opgeheben zijn) kunnen door personeelstekort hun taken nauwelijks meer vervullen . Uitwijkniogelijklieden hebben de studenten met hun lage
inkomen niet . De studenten-ziektekostenverzekeringen zijn ontoereikend (geen
tandheelkundige verzorging, eigen risko huisarts) en veel te duur (sinds 1966/
1967 is de premie bijna vervijfvoudigd) . Voor het ziekenfonds komen studenten
niet in aanmerking, bovendien ligt deze premie helemaal boven de draagkracht
van de studenten . Onvoldoende studentenvoorzieningen betekenen echter, dat op
de ouders een extra zware financiele last gelegd wordt, als gevolg van verhoogde
kosten van levensonderhoud, willen ze hun kinderen laten studeren . De huidige
politiek van afbraak van de studentenvoorzieningen werpt een extra financiele
drempel op en gaat in tegen het recht op grrtis onderwijs voor iedereen . Studentenvoorzieniggen moeten blijven bestaan en erkend worden als voorzieningen die
een bijdrage leveren aan het welzijn en het levenspeil van de studenten en aan
de externe demokratisering ; juist in een tijd waarin de woning/kamernood en
het gebrek aan doktoren er toe leiden dat een zo grote en specifieke groep als
studenten niet adekwaat kan worden-opgevangen .
-12-

DeWetUniversitaire Bestuurshe :wormin

(WUB) . ,

In de nlenmorie van Antwoord wordt gekonstatcerd c .t met name op topnido
(de Unversiteitsraden en Ie Academische Raad) de WUB eindelijk werkt . Ook
konstaerm bc'
.angstellin bij de studenten . Daarover zegt men :
"Deblangstijdeuntvordekizngwasrotecm
bestond ook bij bijna alle groeperingen, die zich de eerste keer afzijdig
hadden gehouden . " (MV emarie van Toelichting blz . 40)
Echter de belangstelling van die studentengroeperingen die de eerste keer afzijdig ten opzichte van de verkie zi ngen stonden, moet men niet interpreteren
als zouden de argumenten tegen cle WUB verlaten zijn . Toen indertijd de zogenaamde Wet Veringa werd aangenomen hebben de studenten er zich tegen verzet
en de raden uit protest geboykot ; o, a . omdat de deniokratisering niet ver genoeg
ging en er uit werd gegaan van een konfliktinodel stf- technisch adminisatratief
personeel- studenten . Deze kriteik blijft onverminderd gehandhaafd .
In de Memorie van Toelichting wordt verder gekonstateerd dat de invoering van de
in de WUB geregelde organen langzamer is gelopen dan men bad verwacht . Men
had de instelling van vakgroepen vlotter willen zien verlop n,
"MedhirobstaewijfloderkngsuvadeWUB-wt
expireert 31 augustus 1976- voldoende zal zijn om haar grondig te kunnen
toetsen op haar kwaliteiten en gebreken . Vooral op het midden- en basis
nivau zullen veel tijd en studie vereist zijn ."(MemorivanTlchtgbz
. 49)
He t is echter niet toevallig dat juist de instelling van vakgroepen niet wil
otten .
Juist tegen de vakgroepen zijn van diverse zijden bezwaren, m . n. van st,int en .
De mogelijkheden van studenten om invloed uit te oefenen op omderwijs en onderzoek middels de vakgroep 7jijn zeer gering . De fakulteitsraad bepaalt
hoeveel
studenten in het bestuur kunnen zitten . Verder kan de voorzitter van het vakgroepsbestuur -altijd een hoogleraar of lektor- beslissingen vanhejr vakgroepsbestuur
naast zich neerleggen . Een belangrijk bezwaarr is verder dat op vakgroepsnivo de
scheiding tussen beheer en bestuur zich manifesteert . De instituten staan als eenhede~ van beheer ten dienste van vak- en werkgroepen . In het beheer van de instituen wordt echter voorzien door iet College van Bestuur . Tenslotte bestaat
het reeele gevaar dat de vakgroepsstruktuur een goed instrument in de Mckinseyplanning wordt .
Immers de vakgroep is o}tk begrotingseenheid ; ze stelt de painnen op voor met name
het onderzoek . Hierdoor bestaat het gevaar dat de beslissing over de verdere omtwikkelóng van de studie buit en de raden komt te liggen en , langs de fianciering
van het onderwijs en onderzoek, buiten het instituut in handen van de Mckinseyplanning wordt gelegd . Door een gerichte financiering van de universiteit ismen
ni . in staat om bepaalde richtingen binnen een vak in te krimpen en zèlfs af te stoten .
Gezindgrotbwaengvkropenis'ztdaoknievrwdljk
dat het niet zo opschiet met de instelling daarvan .
Daar waar wel vakgroepen komen of zijn, worden we gekonfronteerd met een situatie, dat de wetenschappelijke staf in vaste dienst tracht de rest van de betrokkenen -staf in tijdelijke dienst, technisch administratief personeel, studenten- in
een minderheidspositie te manoevreren . Gestart via een aktie van Marius Broekmeyer
vindt deze steun bij de kommissie Polak (kommissie Bestuurshervorming), die met
name op dat punt Klein adviseerde het bestuursreglement van de Universiteit van
Amsterdam af te keuren ; wat deze prompt deed. De demokratisering wordt op deze
manier monddood gemaakt,
EengrotbzwavndeWUBisatropleniv's chdngoptre
tussen behber en bestuur . Voortdurend wordt gepoogd de beheerslijn te onttrekken
aan de bestuurslijn . Ook de !commissie Polak is ~usdanige interpretatie aan de
WUB aan het geven dat inderdaad het beheer eigen bevoegdheden krijgt . Op topnivo
uit zich dat in de relatie college van bestuur- Universiteitsraad, de positie van het
college van dekqnen en de positie van de sekretaris van cie universiteit en het buro
van de universiteit .
Dat de staatssekretaris deze kolnmisie tolereert voorspelt niet veel goeds voor
de komende beslisingen over de bestaursreglementen van de universiteiten en over
de aanvrage vane :xperini nteerart_kels, .
In de memorie van Toelichting wordt ook gesproken over de evaluatie van de WUB .
"Dezvaluti nderstplamoentsvidore
-13Commissie Bestuurshervorming ."

Wijstellen echter dat deze evaluatie en de adviezen daarover in de eerste
plaats door de instellingen zelf moeten geschieden en daarbij vooral op het
basis- en middennivo .'forhetl,unvarendDUBistevnodzaklij
dat meer ruimte wordt gegeven aan de instellingen pni met demokratiseringsvormen
te experimenteren .
Voor de verdergaande dernokratisering, die de minister zegt met de WUB te
willen bevorderen, is het volgens het LOG noodzakelijk dat er een eenheid van
beheer en bestuur is, dat de demokratische beslissingsniacht over onderwijs en
onderzoek op de fakulteiten ligt,, en dat er een eenheid van onderwijs en onderzoek
blijft bestaan en gestimuleerd wordt .
Zeker in een tijd waarin dreigt dat de herstrukturering van bovenaf aan de fakulteiten wordt opgelegd, is het nodig dat onderwijs-bestuurlijke en inhoudelijke
ontwikkelingen aan de fakult3iten erkend worden .
De dekwalifikatie door de herstrukturering moet vervangen worden door een verbetering van onderwijs en onderwijs en onderzoek ; een aanzet daartoe op de zgn .
gedemokratiseerde instituten moet gehonoreerd worden niet een goedkeuring van
artikel'5
. Dit artikel mag niet gebruikt worden om deze instituten in te passen
in het keurslijf van de WUB ; maar moet juist een erkenning zijn van de uitbouw
ervan. .
Planning .
IndeNirpovanTelichtgopdnerwijsbgot enalkrit~'
- se
houdigrg van de nieuwe bewindslieden te bespeuren inzake de planningsvQarstellen
door de vorige regering edaan_, Er wordt voortgebordiurd op de planningsvoorstellen zoals die door lvickir_sey zijn ontworpen en in de plmningswet Postsekundair onderwijs voorlopig zijn vastgelegd . Zo lezen we op blz . 50 van de Memorie van Toelichting :
"Hetisdbolngezkfrntis(plagkonfertis,d
.) te
bevorderen dat men kennis neemt van elkaars vorderingen bij de invoering
van het nieuwe planning .systeem, en dat het nieuwe systeem binnen de eigen instelling ingang vindt . "
Deze paannen worden door het LOG, vanwege haar ondemokratisch en centralistisch karakter zonder meer verworpen . LZ de memorie van Toelichting wordt op
de scherpe kritiek van het LOG en de instellingen in het algemeen niet ingegaan
en wordt geen poging gedaan te komen tot een herorientering op de planningsproblematiek .
Toch hebben zich de afgelopen tij .: een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die aangeven dat men niet geheel i .1--ddkeloos het planningsbeleid wil voortzetten . Klein
liet de informateurs, die do ..-) -, van Veen waren aangesteld, voor een belangrijk deel vallen_, en geeft rv ..~::iere mogelijkhdden tot diskussie en kritiek .
Het i s echter zeer de. vraag of dit ook tot het lateraal ;ren van de planningsvoorstellen zelf zal leiden . Het LOG is van mening dat planning van bovenaf met een zo
centralistisch karakter verworpen moet worden, Planning cq ontwikkeling van onderwijs en onderzoek moet immers aan de basis door de direkt betrokkenen gebeuren om kwlityit te ,garanderen .
Herstrukturering,
de her~>trukturering van liet wetenschappelijk onderwijs wordt in de memorie
van Toelichting bij de onderwijsbegroting slechts summier ingegaan . Toch willen
we er in dit verband op een aantal punten ingaan .
Ten eerste het feit dat de regering de bezuinigingen op het Wetenschappelijk Onderoyijs verdedigd door te verwijzen naar ten tafel liggende plannen, m . n. wat betreftl de herstrukturering . Ir_ de inleiding hebben we deze problematiek reeds afdoende behandied en aangegeven waarom dit standpunt verwerpelijk is . De regering
gaat ermee langs haar verruitwoordelijkheid van dit moment heen, terwijl de voorgestelde plannen zeker geen oplosc,ing bieden voor de verschillende problemen op
de universiteit .
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op

Verder niaal: : hc~. :_.CG cri .,^,ti J bezwaar tegen de manier waarop de n~inieter
ue tiCiu( 'tUiLCl~
:~yii~í .:t6 i u ivi~r.yij i . Zon bclja..clin; ir 1e i{~.:._,a lijkt , als
men de Minister hoort, n`. et eens weer nodig . Zo kunnen we op blz . 44 van de
Memorie van Toelichtin tczen :
"Zoalsred
iY.l d~ : regeringsverklaring werd opgemerkt zal het wetenschappel.ijk ondei~,vijs spoedig worden geherstruktureerd ."
Verderop staat
"Deindt

.ïsad :r noodzakelijke herprogrammering zal worden gestimuleerd
."
In dit verband wordt verwezen naar Ie Commissie Herprogrammering, die op haar
werkstuk inmiddels zeer veel re : kties heeft ontvangen, zo stelt de minister
.
In de memorie van Antwoord riet betrekking tot de herstrukturering wordt volkomen
voorbijgegaan aan dc kritiek zoals die in het arlement, onderwijsorganisaties, instellingen en Academische Raad leeft . Het beid wordt met slechts minimale wijzigingen voortgezet .
De herstrul :turr.~rirgpla hen betekenen, dankzij het selekiieve karakter, een aantasting van het _echt op onderwijs ; dankzij de uniforme kursusduur en de voorgestelde herprogrammering van boven af, een dekwalifikatie van het onderwijs .
De meeste instellingen en de Academische Raad hebben zich reeds uitgesproken
tegen de uniforme cursusduurverkorting .
Een grotere chaos dan ooit bedingt het wetenschappelijk onderwijs als men deze
plannen doorzet ; en dan niet door het verzet ertegen, maar juist door het karakter
en de konsekwenties van deze plannen .
Het LOG lr
dan_ ook ernstige bezwaren tegen de herprogrammering . In 1e eerste
plaats loopt die vooruit op een nog niet in de kamer behandelde wetsvoorstel . In de
tweede plaats vergeet de minister te vernielden dab de Commissie Herprogr am mering
(Conmllissie Wiegersma) vel veel reakties, naar zker geen positieve heeft ontvangen . Integendeel, een aantal studierichtingen hebben dusdanig stelling gekomen tegenover de voorgestelde uniforme kursusduurverkorting dat de Commissie Herprogrammering '` . ;° r •' . rongen zag ha„ r oorspronkelijke opdracht om binnen het kader
van de herstructurering de herprogrammering voor te bereiden moest verlaten en
adviseert om niet te strak aan de vierjarige kursusduur vast te houden ; gezien de felle protesten tegen. de uniferine kursusduurverkorting en de selektieve propedeuse,
maar ook tegen andere voorstellen, zoals die op 7 novemner in de Memorie van
Antwoord inzake de , herstrukturering wordt geetaleerd .
Ineuitgbr'kezalhtLOGrbezwantgdhersuktingvoorstellen opnieuw naar voren brengen .
WetenschaosreiSid .
De minister voor wete;n~zcna~sbeleid heeft als enige duidelijker afstand genomen
van het beleid van de jiige regering .
Alhoewel hij nog geen duideUike visie heeft ontwikkeld .
De minister wil zijn beleid in sar~~enwerking met alle betrokkenen tot stand laten
komen, Daartoe heeft :zij een vragenlijst opgesteld met 22 vragen welke hij op 7 dec ._.___naar zoveel _no olijk betrokkenen heeft toegezonden, en waar rond 1 maart op moet
worden geantwoord . Aan de hands van dit stuk zal een nota over het wetenschapsbeleid
verschijnen_.
Op 22 november i .l . is minister Trip na een onopvallende bijdrage van zijn hand in
de ondervrijsbegrrting, gekomen met het wetenschapsbudget 1 .974, waaruit blijkt,
dat de overheid . ir, 19i'4vorwetnschapbofigendrawluitgevna
f 1770 rr.ln .
Dat is vergel .ekc~en niet het jaar daarvoor een stijging van 193 mln . gulden . Van dat
bedrag gaat f 81.0 mln . naar wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en hogescholen_ . Vwf.n3:.idece onderzoeksinstellingen zoals TNO staat in het budget een bedrag besteed van ƒ960 mln .
Ter verg lijking : het b odri ft leven spendeerde in 1973 een bedrag van f 1860 mln . ,
miljard werd uitgetrokken . Trips reaktie op dit grote
terwijl voor dit jaar ruin
verschil

."
Ja, de i ndust.i e is maatschappelijk relevanter bezig dan de universiteiten
Een wel zeer disicutabele stelling .
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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 èt e oriti ;: sten
_
chrijf-t- d o cor.rnissiï vwos
Toch heeft Klein ook zo zijn tct j :'ci . .;a :r hij .
wo en overigens ook in ,-,- t de sol:tie Ci1Gt : :!CLL1iíf : ben ik van fine Li1~ ; :
.t on tot vast.
;
stelling van ei,3en voor e è~ arlvtllendc o;_leiuiri :en. te kc .m_rl . alle re f :rst in concreto moet ;legcm na,7cgaan, è;;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 èt 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 è 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 . . ,' èHet 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 ïinde :carncn .hebben verkregen in liet jaar 1972, 197,3
~ dan wel 1971+ aan een avcndsclloo,i voor voorbcr iaend è 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 :èe n . ldF,wr weien.; ,luidt eroè•i (Iet Klein non andere oplossingen denkt Ban gewoon uitvoereb van het Ku3, waarbij het bizo:na'er èverontF.4tend
is, datver planners zijran voer het erg,xniseren vari deze 'aanvullende opldidin•' in
een èkle-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 toï 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 è1 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 .èstaan 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 è. le 1:erstruk"cureringsproblematiek,è .
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 oïcio:le wetenschappen
bestaan, Jus ook mot ue vereisïe 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^è1 teke -Gat de Cnbeker.c leiC' .r t i :et , è. '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 ;'andetè ;
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 è. rust is mA 121 ond2rwijj
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in
AULA
1~a aflo p v1I1 C1~ rie-1'.onstratí .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 è, nt~,ikkelina c: .lie de studiefillanciorin,_r de lazitste deCetu .Iia
heeft è .)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' è.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 ;,èw 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 vcèo rtteze tten tot na de ka :ner : :iehandolinC;
in fc'rru^ri 1 1974è . Tie: vD• èr naa::.:sta ar.-u..ao:ilte2l ._iervoor :raren, de
:!n h t profijtbeginvolstrekte :,.f-wijzin-tvan
1è,'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„ .é_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 plcáctsill~ ;SIcomnissles c hot to jon.coudlcll van de studCntc ,nstops,. ;Jet .
1
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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 voorbereidingè 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 ée 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- èI e invoering van de planning
zal weigeren .
----:- en A::asgo da :ise ~f; :èg enplar~.iing het è
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 èm ogelijk deer op de uni:- proti st tegen
m
versiteiten e----n- zo breed èe n :M :,.ssal .gelijk
de landelijk èj 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;.; èel
offerd moet worden aan de beèp è 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 :alè: 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 èt:vorrli .ng over de indemokratische
een

o:,: r 2:o -. : .'.
Nog.-i::als : de Mc.ICi.nsey-plannlllij :11 ;t
et renlis è_ 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 deè 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

èn rè^.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 discipliíe 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 .

'. è. 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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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. :
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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 à 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 èj 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 èe 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 beícofeen 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 §1000 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 §1000wet 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 ,:è .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 J130ï 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, ` èJ trecrt, Delft
en Twente L ;ban zich oek veer nrugkoor nier 00 oude situatie uitgvr
sproken . We eisen ;
:!N
V .OLL2 ._JG,-.•
§1000 „~MDT TEM.-UG- J -21.-CIZIJ :d-,'
G319 UAY0AMKING VAN Di §1J00
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 :èr 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 .
èè.. . :

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 .,cè.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~èe n en gingen velen halver,voge
op uitgebreide schaal_ op - ereenen :è. -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 .£;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 §100! 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? D§KKADE
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 §1000 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 ledïnwerving 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- è5
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 è.tenvakb-ondenL
tegen de huurverhogingen gestreden .De- ..eï;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 huurstijgingené.
in de volkshuisvesting te koppelen .Dat is nooit de bedoeling
van de cèi e 'los.koppeling' èg 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 ;è' in«•en,e, s
If?' Mail een st7 j_.ging van de !naksirriale rst, te vo, .r) è - 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, è, _; ;,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 è 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!èc 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,

c

SERVICEPOS TEN
Van de servicekoe ;;±n,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??
"é"è
i—ei ggeval
err in ieder cue h„:urverhogi
€ e beteren . Trek "' j e "m~ ' ht.*ë
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 hanátel è: 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 èe 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 .è 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 : èe le kleine beurzen kleiner dan 500,- kunnen
ze moeilijkheden maken .In dc:! ; è-,èc 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 .
11
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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 èl er de tweede ter=jn van de f .1000 bij je èafkomen halen .
Bovendien betekent het tekenen van een promesse è.-oor een grote groep meerderderjarige studenten dat zij ïïn 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 bàslissin c.n v è, 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 è rs vannwege de nrammoet è, 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\èJET,
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 èLENGING 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' achtàrstaild 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 :rè: aen aan ichzelf mogen besteden) .Ze zijn ,met
slechts 4,6 verhoogd,terrijl ie prijsstijgingen alleen al 9é% bedroegen .Hiermee is de achterstand van de . è_gelopen j :.!.ren ol)gr . -_oper~ tot gemiddeld f2000 .
Om nog irr'exè 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 èn 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 hït LBO-bedrag, èb lijft globaal
de Ouderlijke Bijdrage over .vcj rijksrtudietoelage .?.ie Jo moet toekomen, is
dan de maa:imale rst minus de ouderlijke bijdrege . èo nder kollegegeld f6130- 0$.
Voor een gedetailleerde beschrijving moet je de b èo sjure 'rijksstudietoelage''
r^.adplegen .Heb je hier problemc.n mee, dan kun je je bij de ArV.!A vervoegen .

VAN
Ivo,: è.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 mïïr
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 -ésn het budget dat je-hiervoor opgeeft zen de Ra è~.d van ^rbeid is .
da^rbij uiterm-rato belanCx èi 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
è- 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, ïn 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 §1000 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 èr 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 èa 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 - è . rofijtbe;ginsel .
Samen met de S VU zal de ASVA op 27 se :pte ._.be- è 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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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .
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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 èL--E3
De begrotingsvoorstellen van het kabinet den Uyl tonen aan dat de
strijd voor een 'peter en.:ernè 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, íe verlengigg van cl,- studen enstop- ;wet, en bezuinigingen op
de personeelsforen a~'ie, de studentenvoorzieningen en in het HB :è' 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.èN 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 èrr;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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Betreft :

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 discussiêren 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 ïïn 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_ èo 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'è .,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 è; 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 è

AGENDA V002 DE DELEIJS?.AAD
V.RIJDAG 25 JANUA : I 19 .30 UUR MTNSA DAI ST2AAT

1 . Mededclingen
2, aksieplanning f lOa0/studiefinanciering
3 . aksies iribt bezuinigin ;en en stops
(punt 2 en 3 hangen natuurlijk ten nauwste samen)
4 . demokratisoringsfront
5 . Behandeling van .ie begroting in de U .2 ./ herverdeling
6 . bestuursopvolging
7 . besluiten seminar
8 . rondvraag,
ad .l
Het anti-kalkar komitea heeft de t_SVA verzocht mee te gaan
doen aan de anti-•alkar-aksie,Dit komitee bestaat uitsde
vijf progressieve partijen in Amsterdam .Ze hebben ons niet
verzocht zitting te nemen in hot komitee, wel om mee f e
werken aan het verzamelen van handtekeningen en het`fverkopen van affiches .
Misschien dat het voor de ASVA moeilijk is om op dit moment
handtekeningen te gaan inzamelen omdat we al twee handtekeningen-aksies hebben lopen,De groepen moeten kijken of ze
hiertoe in staat zijn .Het zal een ieder duidelijk zijn dat
het wel een heel belangrijke aksie is .We doen daarom het
voorstel dat de seksie buitenland op korte termijn een klein
informatiemapje over Kalkar maakt en dat we mee gaan doen
aan de verkoop van het affiche dat men voor zijn raam moet
hangen,
Omdat het buitenlandbeleid van de ASVA op het seminar niet
aan de orde is geweest en het toch uitermate belangrijk is
dat met name het anti-NATO-kongres (uitgangspunten, doelstellingen, aksieperspektieven en uitvoering)op grote schaal
bediskussieerd wordt stelt het bestuur voor orn ~0 'Januari
hierover een thema-avonc te,houden :. De groepen hebben dan
ook nog de tijd om dit voor te bereiden .Het is de bedoeling
bij deze avond niet alleen zg, kaderleden te betrekken .
ad,2
Bij het schrijven van deze b .r .-stukken is ons nog niets
nader bekend over de geruchten als zou er een kompromis bereikt zijn tussen konfessionelen en progressieven met als
gevolg dat het wetsvoorstel van Klein nog voor 1 maart in
de kamer komt .
Vooralsnog lijkt het het beste om vast te houden aan de volgende aksieplanning :
De stmdiefinancieringskie wordt ook weer f1000-groep en
gaat er voor zorgen dat de hele universiteit zo snel mogelijk wordt 'opgesierd' roet spandoeken en muurkranten met
de leuzen : f1000 volledig intrekken nu en Geen navordering .
Verder' moet zo intensief mogelijk met de handtekeningenlijsten gewerkt worden .Er wordt toegewerkt naar een grote
landelijke d_-monstratoe op 22 februari met evt plaatselijke
hoogtepunten met stakingen op die fakulteiten waar aksies
gaande zijn,Binnenkort komt"oerra LOG-krant ui : t waarmee gewerkt
kan worden .
ad3, , ad,4 , ad,5 zie to„lichting

wC_ .>,bD z :irai~-,in," on cn studentenstons .
Op het serainar is uitliè ebr~'id ;'4 1o1C i o :' T' moor poen
me 'r drcnnt
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exerreelari-_:s ae.rng :T-en van de . orslechtoringen die zich d ,è,
laatste j ar n hekbar_ voorgeda^ .n,
-enig cijl Ormatorisal(
_'htcr nooit teveel informatie geven,
ivm de planning)
-eisen aan de formatie ,ruimte en middelen,
die door de ve sc .echteringen reperkussiesíí •
hebben op de inhoud van het ond~arz;rijs,de ont .~:wik' :eling
van hotonderzoe: : en voor de beroepspruictii1'- (t-I-ort aar. . .)
r k o in t e en :r,0; --kr a alt ,
Er komt een ~~a ., f1 et,lla- rop a'n de achterkant door de groepen mn op de konklusies ingegaan kar_ worden en de' konkrete eisen ook navr voren moet konen .
De strategie is om :net do natuf i e teen , de logkrant de hand4- eken
en de rapnrtjos niet studenten staf en tas
t e gaan praten- en. door deze prapagan da en . een aantal muurkranten iedereen o~) te roepen voor de haarins ; van de UE,
komr:~issie onzd :ír -o;i j s om slaar de konklusies er de verslechteringen
aan te geven en duidelijk te .naken dat we ons - .rincipieel
verzetten togen stops dat er meer formatie mort komen en
het recht o ; onderwijs niet intern e n extern moet worden aangotast .!,` e eisen dar r spreekrecht , de asva, ovt . scholieren,
besturen en Waden, staf-tas e n student ni .ommitees etc .
~J

Het voorstel_ . van het best~ .è. iir i_~ om naar do fide toe te
werken om daar neer den haag toe onze eisen duidelijk te
makende onderij rijs-begroting wordt d ar. in de 2de kamer behandeld)door op de walt . eer. onderwijsstaking te houden,de hele
ochtend om dan des middags een forum o\frer d`e; toekomst van de
universiteit te organiseren, :a r we willen ingaan op con aantal punton :oa plannin` è.ran alcademici
ont írikkeli i n; va__ onderwijs en onderzoek in rrogress1,cve zin,
èJ ri<7'z
do _ 1c:rs tra~t+zr_~;,
r ac:.toir o~a~?c.s
ari js voor iedereon,moer formatie,
ér'
ee stop
!~a deze I:3c otin 7,ull en Zè'•c massaal naar do universiteitsraad stappen om oen motie to laten a'èni~emen :gec n stoes maar moer for- y
matie,voer geil del . :?okrrtiose uiliversiteit .
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Hot Dro it ií ('"' lao .t^tJ~ 'tij(? vol in do mond eri in_ de
pen gel'
: ost,van not C:nc r1enifoct tot het andere"
'Ic t heeft na achter dui .dolij .c o .íJanisatoriese vormen ge
e :meen
. .U. .-f a{ct . overlog
~ '- .90!'1 i? t
en de T ier . Ji_1^atl Sc c r(~O lil. è^ ti tut„ i1 . . . et derde overleg
wat
i s, l s liet overleg van asva; , va~~'o
dtg en konstraktief o :kkoord .Deze overleggen zijn als
vo'.)rb -Jr• :idi"J,` v` r' d< , eerst twe '
rr0~ o p de be.l .,ids
ried al v ; rsla_' ver'.iachten .
De bedeclintr is om vol rnde
e
reele of de
daarop
aarop het ~g
`;ahele front bi1ol.kac.r te' krijg,. : :,dwz do asva,de
vawo,de
u aIc, ! .onstru!• ; i a,^ ai :oord,
t uren van ged mokrati
institLlt,7, .,a :,~tipg ;;roe è) i n en evt . vertegenwoordi,Dors vanrde
stam-La 'st :idt:Jal
oi itecsi e centrale lus voor dit front zou zijn voor een interne
e n externe . domokrc ti scri n' van de universiteit .
C' de beleidsraad zal een Iconce_)t manifest a n' ::ozig zijn
waar
alleen zeer globar_ .l over kunnen praten, en dat
moet ooi . .
Overwogen wordt ook de handtekenin ; enkampanje onder de
staf var, de vawo n0!
.- een ex'- ra StllfialP-nS te geven'-erdeze zelf ter hand te netden, als we Beel handtekeningen .
onder de staf ophalen kunnen we net zoals DroemeiQr ook
de l8de deze aanbieden a ._z de t ,..r-eede kamer, :iaa.r `'~1 ~1 moeten hot er brol veel zijn .
verdere toelichting komt op de beleidsraad .
ad .5 .de begroting .
Voor het eerst buigt de ur-fraktie zich over de begroting ;
en wat zien zij ;ten eerste is hij veel te laag,dus uit
dien vorstande zullen we tegen deze hele begroting moeten stenliren,mac.r ten tweede ligt ijl deze begroting de in
het randvoorwa^ .rdenrep,port omschroven herverdeling van
de formatieplaatsen_ verborgen .
Over dit iactste staan twee stand - punten tegenover elkaar,
te_Z eerste het principiele sta :_dpurlt dat we niet meedoen
aan de verdeling van do armoede niaa .r m;: er formatie eisen
ook omdat de verdeling geen enkele o -,Dlossing biedt o_~
langere termijn .
Het and~::rc standpunt
is om
om due
d .r waar studenten stops zijn
en voor e,^.n deel te vdorl :orncn,danook herveII°deling toe
. forte passen, dat gaat dan met name van de botha Pakt
mz.tiel~lu~-.tsen naar de sociale en letteren fakt . ,laat ook
het ra .ndvoorvra,. .rd eerapport suggereord .
Het bestuar wil deze zaak zoveel modelijk principieel zien
en (daarom elke herverdeling Ov erw„?en om af te wijzen .
tje moeten door aktie do problemen vancde hele . universiteit zien oh te lossen,daarom oolk een aktie of zelfs,
sta'kinesdag op * de 1 ,de febr, om da ui onder druk te zetten .Er zitten echter een groot aantal rzoeilijko kanten
aar. waar vr ; op de bel_l: .idsraed verder toelichting op zullen
geven
l?IL EEI èI IDDER DIE :TOG r NOTULEN HEEFT
T:? IS +1:11\

iiET SE7;-,
G~E ;.T

DEZE '

tiet bestuur dra
t nu cp 41 personen (
is riog al ernstig
ziek,
zgit inz., r voer de helft in het bestuur .) .Dit betekent dat iedereen zich' iaet alles ?noest bezig houden en dat
er dus een hoop 'Jelan~;_ijko t .;ken blijven liggen .
In deze lael .:~nt-r~l; ke
van aksie kunnen wij ons dat
absoluut niet v erooi , loven ._zi7T JLSTUU.. ; MOET ONi IDDELLIJK
V.E ST .`.1.J.KT WO D :?.P .
De -roepen i.-loeten ecat blijkven Zoekei en iod :reen persoonlijk bene .derz;, ní1-iet bestuur heeft ook een aantal kandidaten
in haar _ :oofd,E„n ce:arva_: ,k~:.n hopelijk op de belaids èr aad
al kandidaat gesteld worden .

a 7 wordt nog uitgewerkt

Agenda vervoeg seminar vrijdag 25 jan . 13 .00 - uur IWA'
Prinsengracht 225 .
X

1, funktioneren organisatie :
groepen, beleidsraad, bestuur, sekties en r a denwerk .
2 . propaganda : pamfletten, Poorter en SUA
3 . ledenwerving
4 . diskussieblad, scholing :Rode Draad
Er is afgesproken dat alle groepen stukken zouden maken over het
funktioneren van de organisatie . Tot. nu toe niets gezien .' Het is
wel d„ bedoeling dat het komt . De rest staalt in de seminarmappen .
Laat iedereen wel op tijd komen zodat we de overladen agenda kunnen
afhandelen . BvD .
het bestuur
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--1BELEIDSRAADNOTULEN
20-12-73
-------------------------1)Bouwbeleid :het bestuur schrijft een stuk voor Folia als reaktie ep èh et stuk
van
voorop staat dat we no steeds te` ;en het derde huurpand zolang een ledevergadering geen ander besluit heeft ger .onien .Er —:as verwarring rond de aanleiding
voor hetx opnie' .icw ter discyss :•± stellen van dit punt .
liet soci olo ;; ::nvcorstel wordt aan~ ;oèn oiaen :
-een com . gaat de kwestie otnicu' . ; uitzoeken en brengt verslag uit middels
een stuk waarin het voor en tet,on wordt samenggevat .
-de beleidsraad n~ïzUeslist op 10 jan . over een eventuele ledeverg .
2)Evaluatie aktie plus voorbereiding nieuwe okties
EVALTIA' IE
De evaluatie van het bestuur is een goede aanzet tot de diskussie
achtereenvolgens noemt hij de volgende punten :
T
i) Grote politieke onduidelijkheid ; verwarring
2) Geringe patticipatie van het kader`
3) Zeer slechte propaganda
4) Slechte integratie fakulteits eri centraal niveau
5) Er is te weinig leiding gegeven
Wat is. de reden voor de politieke onduidelijkheid!
1) Het gevoel dat wij ge•soleerd staan .
2) De enetgiekrisis en de matigingspreken .
Cilia ;
1) Gebrek aan'konkrete politieke diskussie
2) Gebrek aan het uitvoeren van besluiten
3) Informatieve gehalte van de propaganda zeer lang

..

1) Propagaldavorm moet met politieke situatie veranderen ; meer persoonlijke
benadering
2) Coalitie zoeken met andere groepen van de bevolking

1) Burokratisering van het vakbondswerk, inhoudsloze propaganda
2) Kaderuitbreiding stagneert
1) We moeten ond afvragen waarom de studenten geen lid worden
HUIDIGE SITUATIE
1) Matriàle verslechtering gepaard gaande met
2) Verscherpt rechts propagandaoffensief : matiging
3) De 1000 gulden moet weer een belangrij~e rol gaan spelen, toevoeging van d
eis intrekking 1000 gulden voor februari .
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Druk van rechts :
1) Zie de VU
2) Ge joerne ~_

renvr: .

S

?~) r è, ulden wet

Het ide-,l(';;isci~ offensief n tit v ,-:.n st^.l

:h,~.alcl ,.orden

AKT IEP*L', NNI'NG
Bestuur : kond 10 j.-in . :L0G m~.nii +st rC èn c 1000 Culuen en inkomen
S tlidie onhrocliur,e
22 jan :Meetin:; met iaein
Eind j! :.n . . :I,UG-kraalt cv .-, r

22 'jan

'-í:.urnen en a ;aikondiging demonstratie 1

15 ja.,.n . :',`cèr den_ nieuwe bezuinigingen bekend gemaakt
;roet demonstratieve shag worden

Met betrekking tot onderwijsbegroting plaatselijke aktiviteiten met AAO
Het font tegen de . herstrukturez.ng wordt vergeten
;

.

De

da ;,elijkse leiding

moet

versterkt worden

Voor de .ag„nda :
28 dec .' dag .,_ leiding 10 .00 uur
7 jan . activisten vergadering

10 jan .

,

beleidsraad

18,19,20jan :XASVA-sem .

a

BESTUURSOPVOLGING :
Een secr . sociaal ontbreekt .nog steeds
bij studiefin ., .drïigt hetzelfde
dit kan' èn i„t me„r,degroepen moeten nu s .erièe us. gaan zoeken!
wordt voorgedragen als opvolg„r`vo,or
SOCIOLOGEN .

! i !!

Notu 1 è n 1bel-idsrand donderti-F 10 januari

nd-

1

d, li. n ;*, n
d
huurpand
3 bestuur'opvol,Ting
~+ 1000 mld .

i d 1 . Disku~ ,~i~ ov r -~aenrl~ , en tijden ven ,r reiner .
h~ sloten wt èr d dat 1(- èd -niverving en kndt :ruitbreiding
zondag 20 ; een . nn b*-hnnd Kling; van de nk .ieterr , .inen
besproken wordt,
De tijden -' n *!- , t seminar blijven h----t z,lfde .
Historici : E?ii w r. l k ond èè è: rdee:1 wordt konfrontatie t)Lstudie behendld .
best : Prob rt stuk tre rí,,k=n a-et w èa arschiinlijk bij
ond- .rwijs behandeld zal worden
Hist : Vind-n dat è' r me ,.r tijd uitgetrokken moet worden
vonrr zo'n b è-èl angrijk onderwerp .
Best :Zal in ov7-rleg met d= onderwijs kom missie proberen
een thema beleidsra - d over konfrontatie studieete houden
Griekse organisaties ~rganiseren 24 jan . een
Griekenland avond om solidariteit met griekse volk te 4 ,_
betuigen ègin de geb :urtenissen na de coup te bespreken :
Men hF .eft onze organisatoriese steun hiervoor gevraagd
Dat houdt in : Plakken en proiaganda .
:DE SOCIOLOG ;íN EN ANDRAGOG''èN HEBBEN HHT KANTOOR
NIET SCHOON GEMAAKT
ZIJ ZULL9N DIT NA DE 22 D0EN1
DE volgende beleidsrand zal C~ over Kalkai gesproken worden .
ad 2 Huurpand .
Comwrissie h ; :ft stuk geschreven ovt r derdc :huurpand
Om de zaak duidceliiker te maken schrijven voor- en tegenttanders een stuk in de volgende po§rter . Het bestuur hdeft
geen nieuwe argumenten gevonden om haar standpunt te . .wijziw
.gen . Best . stelt daarom voor geen leden vergadering te houden
maar wel een protest vergadering met dg belang'hebbende gnoe=
pen voordat dit punt in de U R behandeld wordt .
over de 65 miljoen : De bestuurlijke autonomie v . d . U .v .A .
moet gehandhaafd blijven . terne d .mokratisering en uitbreidinrr, van d :è universiteit zouden door houw valken burg oost
eens gesteld wordt
Hn , `.Bn~~~n
socio .Log£n+ zijn he -ns met de voorstelen en argumentatie
van h= t bestuur .
Andragogen : Er was onvoldoende informatie over argumenten
voor het derde huurpand . De andragogen willen alsnog deze
informatie krijgen en gaan voorlopig akkoord met voorstellen
van het bestuur .
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Ekononlen : Hebben niet voldoende materiaa 1 om tot goede lronklusie te kom, n .
s Vra è~ gt zichaf hoe we de 65 milj . op a .ndcre manier
binnen kunnen krijgen . Klein schijnt geld wel voor alternatieven
ter beschikking te willen stellen als er maar aan eenaantal
voorwaarden voldnanwordt . Het voldoen aan de voorwaarden is
vrijwel onmogelijk . Het ASVA standpunt moet daarom herzien worden .
~:R
, envoeg:t nog eenaantal
Is gecharmeerd door
argument-n v§6r h - +t derde huurpand toe .

-2Best : Er gaat egin brief naar Kl, :in ovpr de F .5 nilj . Op basis
vin h . -. t plan van r soci ,al rrèo grnv n zal Klein zijn mening
gevraag'^. .ès o ten word èn .I .~ok op de universiteit zal druk uit g„oefend moeten wordí n om eltcerneti è : ven t ,a bekijken . Polak heeft
dat tot nu toe nor,it serieus gedaan .
Vert ?genwoorr3ig~ . :r benadrukt e strijei die dry buurt be ::onFrr gevo ,., r.d hebben voor 'i > èt b hourrien v-.n e , ?n leefbar .' buurt . Hij Y - rb^ast
zich erover dat d èe z argumenten niet genoene' werden in de verg dering,
Met 10 voor, 2 onthouden werd het b-stuurs voorotel n :lnaenomen
om geen led
: nv rg;ad ?ring* te houden o md .e t er geen ni, uw^ arrrunonten
;
op tzfel zijn gehonen voor wijzigin' è van het standputs
?r zal wel een protest v' :rrpèa derine: worden gehouden . Bestuur aal
daarover praten riet r!e kopmissie .
ad
De ve : -c. lrer : n
, ., t i>e . :.o'i eu verder
Er i :: eei'i .~ituI.', van
wG.,'.',riu wij ultlo : t w' alom ^.,ij lia è^. .rontsla7
als se?..retaris onderwijs n.. .lib?cdt, Het liefst wil zij op deze B .R .
nog ,edebIl rgeerd worden . De' m„erderheid. van het best . ..is er , ve~4Dr om
de di :kuw'.;ie over de decharge
von
uit - te stellen tot het se-min:r (18,19 c:ri 20 j .: 1.n .) om de mogeeivc
te hebben nok, met laar
te ?vraten,
~~. . .
s drin; ;t er op aan dat met het bcstuur praat en wil op het
seminar ee:) principi^le diskus, . ie over het .:JVI~--beleicl. en liet funk ::io.-neren van liet bestuur .
stemming over de d .echar 'eringï 7 voor, 3 te, e'.i, 1 onthouding .
clechoxgc art
boven.ríenoemd .c di :~l>.u: ie wordt uit ;esteld tot het
j^n . emiuar .
tIi torici^ er moet eren ítul.- van het be .ntuui' komen over dc7e hele zaak .
Dit zal ook gebeuren .
'Er moet nu ook hooi-stinoodzaheliy een riokre'tari .^ :,ociaal Lomen (liefst
tw„„!) .
verzet nog wel steeds voel werk, m- è. . .r de :itua'tic wordt
zo lr.ngzarilenhancii toch onhoucrbar :r! ! ! ! ! 1 i !
~;aot -. ;eg in 'eiar, en da
is ook nog; geen vorvan2;er voor .
Voor
moet oe,- I opvol, cr gevonden worden op zeer korte termijn .
De situatie i .i du
.-í duidelijk! De -;roe_-en zullen ^
.n deze za.:•h nu
:
.
rserieu c aandacht moeten be :steden voor zover dat no ,- -li
.-r moet o?.) korte termijn1 verbeteri_.1 ; ijl deze situatie ..omen anclcirs wordt i
dit oer.
voor de or-unietie! i ?
Tkonomenr c'_e mo olijkheid nioet lekeken worden.n. om oud-aktivLten weer
in te celral :elen i .v .m . de
Verder mooi er c?ui0 .cli.jkh ic?
komen over d :; ?:1J .1't1GJ :e veriloudin, è; en tusr,en de :,ekcretarinten zodat cle
. :;,lei s :eer %eko«rtdjno . :rCi gevoerd. hunneil gal- vil wo wen .
Best . : er hec;rzi over :iet èa lgeieocn rle ,iiilijlg in de groepen dat er een
—eci .^li.' ;; ; czcctrt saoc't worden voer de va,.utturec dia besta n bij de
liet natluzrlij1_c_c
selcreta ; irteil~ Dit i' . bc~s :,J.i :st een :ic-vc:reta è..d!
nr : eiti,^ il : al . ., or in con va ._a.f;ure voorzien kaj1 worden door ieri .nd die
a l zeer ,'oeC? vat el -, deohetref :éende problematiek op de hoo ;te is, rat
liet err in c ;èr ste €aetantie or ., iemand 't .,) vinden die íich volt edit iii
;-tuur :.Jen
:
1)e,
wil zet'!
voor '.e i ow via door to —J.:^ticiilc'T'eri in het .
e:k daar zal dan ook voor gegoede in icrhi_1g :-, .1 dan roodr',e.kelijk zijnechter
zorgcl moeten ::orClt'i). e c ^è_Ueciaiir' tio i?1a
nooit een broek-nuilt zijn!
Perd : we moetendeleid bekijken vin in C„n ..eer een . bestuur te
kiezen en d .an de t 1 c :h 'te verdelen .
'rij
niet e-n ; ;'rol:;, in . :-t .at te zijn om
s:yen en voor rJ.e versehillenc'e Po :'teil t:cr J .evc reil .
d.c situ;'.tie i. . s,o
pre teel': rn '. èr reil beroep moeten door! OP
oud-bo^tuurde?d.cn
.^,ZL'_
Ereeest een
:iooas,t :r.oodzn1~elij'..
t'tieur+e ,J..tivirstel ':e.rc'.c : ;~ 1IIIC l . .r•
.reil
ie-ter'_c i.emonc'. lil e _' 1 -1c . z :~ elke ^'roep ec .c tweede riinrlcr ervn
dozc o'~ rlie mënier ervaring op te late
er bij (bete"t' : ot'~~: :J.
e (' è^ . , toch riet .
C1oen . 1 it verz' è
t d; }) ..' . . ..:.1
I
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?rUi' .C1 ' .
t'-'br(.ii'. :l•'~

!( :'1 c?erc'_e iIUO'Lf .'L'10 1 ,c bE :_ :il l i_~,^11 .,0 .
i1C'ot(? .
:. '.?. ter O?)1~'. . . :r' :1 'roos ?i1 1!t!+ :;t,Oty l_':J'?o dC 100C- M,. Cn,c' .~1, er
?oil i lo c1_C nknio 4rr ,r hot o! .: J'Ycc 't ! 1
(~ ,,aoll?rSer snoet d( :z(í loed- "eiaar(_ ;ewor' ::t lTopdeii e.-on cle ii1Ou 1.1' :1tie v,d .
studenten_ goor dèo 22 t jan . als Klein komt .J .niiuit de 22 v o è, de frc1_ulteiten
CL .ll .v . ele t 0G .-'.:raat over
(?.i :) cusi"ron
Dit moet uit .no21dei1 in
en1: rtio1)ili :jdtie
voor c'.3 c1em< .n :itr tle on26fe'_J_r,r1Ctgeen
Act 11oo ;tepuilt van do akksio(s) iiioo L. worCen!
15 jan . 1.omt 'lei .i f,' 0 2- zijn '~ezuini ir :.1o~4. ?r„, .rèi ?. 001 : ('.e
e~ ?iteits1rob1nm ::i.tiel ar :l C - orde z : :). komen . .'.'ierop l:ua~:'è. eil en i^oete2 : 1 ;
aUde21t0 .è.1!1top J ?. . .1`+x':1<~ :en, voor :y1 OpC''-1C falculteiton Lr^.è: sr Cèi t 1 .'oili•r c;ut
:-peelt Toewer .' ;.cn iltl'' èr de onder,. :i j'%'oegrotin ., ' ; t èi c 17/1 :t febr . tlCiic'.1?(~èe ].C:
r
.
wordt . Lov ncli3n WO - ('è. C: .'-1 C . : .` 10
CC ;3tud .': .:top-Aè•.r2Vl^mei 3n beu'adold . ir
11_;;';CP o-) C .it moment niet zulke lno hret0 :.)1e.i1Y1C :1 voor do è` :tudentei :Jit07-a1'.: :ïlCèy
i7?n ioc ''^,r ,, :V ::.1 Zt1] len w'èe .'è1 ( :iil Vi
C :. s3to11Ci1 over do7o za, :.k
..?., 'ij Icon-n, c_e 22 ' .
ue . o^.t,: .i.. ro sn .,~l m oom;c,7
m;c,7jzk. Monen to'c c?: oíri+,z
j
c .l in s r .il df:
taf-tc..7 -~'t?lc gillen-.' :Oi'11teC^eii(3C e :O•lit' :
Zu]_] .c3i i :locten dulminer on in
_let '.~ CCrclor ;ciloemr'e c'em_okr :=tl : -;erin z roi it .Dn notan van Klein over
c'.C ':)r?Lll?.11 ;1_r. è' ; 3' t1 :1n.1C'' biedt hiervoor een' mooi 1 . è. : èil ;ri j'2inrj kuilt .
- te e . ; ?011t 1 rol_'
0 zili_
C11 ;`;:oOti•i~
.oetc ._ .
Lij aan .'a:ndc1i jk_e on_(1orir . j sC:.ov,,cn -- :0 r c;ubia?- .
or ::.trcc -:; '_l a 3.
éc'}ruar i .
1000 . lc1 ., o : .
(; 500
e r1tJ ;tC :.': niet
T 11 ;'1C ::21 t ^ (10 liet
E; i-1 ;n': rt i)Ci1 :';Clcle~ ( 1 wordt y taf. Z„b='.'.:
.,~ .),- i, de
'GO C i2t:'. fe'ilr,r
_~~ ri .
rJ :,,,,fC 2e
r.^C?'; CV re , .-(J_i
1
van
(1 .C
:icn
te
tr
of
`en
over
liet
.
oa
.;o'orte :j vc~._). 1Lo1?e' ;e~eld-'o . to.J.iM.J ,elf februari .
;
za-bei-ti 1 2 jan . è . . .1 len do 3 jo 1`;erenor ;? . ni . .'viei3
_.é van .,): :-J?T,
J
,'JV jc an;., 1'an(l..e'C21in n~Cnak, ie. VOET .^.' .è:
n do C_ .'LStn en voor
verhominr" van . .'$ 4,Ou, -, Gloor_, De `-..tu,''.chten 'zullen zie'? Ook voor dozo ctrijd
r.) e)eten ingctte
(9.l1Z o
z za.1_ ileo i,:0 : to èi . .i'. . w^.n d,aze h : :èn dto'_ :Cililigen -Ërooi vo~'):eterinc van (le
èr tuf':.enten : :,.
: i ook
voor die von altí jon 'eron .
Du3 in d('
le ?'J3I_':'~1e1, C(} uili'TCr ~ltei'G i ijil y ma è' .r or
7u?.len -.íío on : . b_ j dC er .' :ei1(? jon ^m,oren moeten a . è.n' 1u1tCY1 die

clan bij Cle ?Jla'. , :]_ .. . 'aT1Cr . :'0?l0
y,e roeten i7ebruik raken ven de beroering die is onttacn i.iet andere troepen(vlg .Constcncit) rc.~!r ook cksie voc-re=
p o f ookulteiten op e n onderwijsdo .
Duurte-voorst ;i : ~Ie studiefis_ .-eisen joetun niet in het Pad-rang
ko:ien d_:v de duizendgulden-strijd .Lerinj trekken uit vori`; jaar
Uit de brede-duurte .-a_ sie van Constant znu een ko=e itee ven
beursstudenten kunnen ontstcen .Dit biedt' de mogelijkheid n .og
niet 'bij de cksie betrokken studenten er clsnogr bij te halen .
De 12V11 zelf moot 'let ven de í,rond- helen, dnarna zoveel nÉgelijk mensen erbij betrekken, > en èi .lobiliseron . Lanceer het icomrittec op de 22 .Het bestuur' moet in de goten houden wat Klein
doet .

: indruk vaat jp duartu-EousinGun 5nIeld wurden-Do
vansun zijn DLjeulijk alluen jond op de YIOUO, . nktiuf te,
do boykot dirckt beureiL wordt .
Duurt,V~Itcl nl of niet 3P W11 0 orgrnie§ten . Constnnt
twee vcesc$illcnie enjie-verein zijn _oei_ . : ie :noot je niet
af vlokkou ( .Loa2 ti veel te intjeraren . erC')11.jt 0
inum Janwwi :en-nanifestetio niet Inten intef
vronUA. ---e, -2 . D '.O ::~ aowt niet alleen strijdtrrr zijn .
Er =Goten _-ok. :-,- : ode vrr gen Gesteld worïen .lbt . vuurstel Constent :lej Dit oncont 'op inionensrknie .
'20c-Lanniter komt teen weer op SSYA-kader neer .
0.' cwinun beter i .3 vekbund rksie voiren .Á 600,- prijzenkoupinsctio, weg mot Y'10Ge,-,IL wksie-progron, een ;roede vorm
om Á 1000,= or te voorun au . Hoa we hit lotar in e3n front
integruren is v .> inti2 zirg .In het bestuur aoet er inderdrnd lenerkt woraan een schatting to Zovon van Se kanende
we vorneukt worden :snel hard cksievoeren .
: .,!o'biliscring voor do 22 0 ook op deniokratisering .
op .e frJulteitsneetings moet de centrale cksie als
eksie en niet els invalshoek gebracht worden .In de propajrnda studie-kin . en f 1000,= de nn Gruk . : als voorbereiding op de 22 ig het overnemen . n de
duurte-nksie eon goed idee .Op de 22" moeten de mentis opge"armd worden en moeten er handtekeningen-rksies gevoerd wordqn .In con voorbespreking kunnen de vragen een Klein ih clusters ondergebracht wordeniSteeds de -blokken ofronden .Zo' voorkom je een onbevredigend karakter van beantwoording ven de
vragen . Voorzi een ofwijkend voorstel .Dit brengt t nv . d e 22 0 moer
onduidelijkheid .
: schorsing svp ;zo valt niet te d&skussieren .
Constant mot orde-voorstel :Geef het bestuur de gelegenheid
de struktuur van de 22 uit te werken .
voorstel is te nfwijkend .Er moet nu afgerond
worden .
: dat is niet wror .le moeten beginnen met de duurtekampogne .
. : 15 inn zal misshien een uitwisseltruk f 1000,=/stud .
fin . 103n zien .Op de 22 noot dus de studie-fin . aan de orde koran .Vorbetering van de studie-fin . voor een beter onderwijs .Mojelijk is dus een front met werkende jonjeren ter verbering v,-.ín da inkomonspositie .De lijn ven de herstrukturering
Voorz : Op ie avond zelf kunnen ook andere punten via vragen
ingebracht worden,uarr hoe breng je het aksieperspektief?
: Centrnn1 moeten de vragen steen die verhelderend werken.
Het karakter van Ie uecting zelf zoet mubiliserend zijn .
Lan het eind van ie avond moet liet johgorenfront gepresenteerd
worden .
is het er mee eens-Met het voorgestelde c atrale
aksieplan bon ik het eens, behalve wet betreft
. etreft het bestuursreelement
' u liet gaat erom iedereen naar de 22 e te krijgen,omdat het
kabinet gekke dingen doet .
: We loeten over alle dingen Liet Klein proten,maar de
kleintoon e' et op studie-fin . en de f IOCO,= liggen .
Voorz : 22 goed inhoudelijk voorbereiden .Voor het verloop vaan
de meeting bestaat hier gewoon geen zekerheid .Dot moet de D .L .
voorbereiden .
met ordevoorstel : Vragen in extra B .R . bespreken .
: Dat moet je niet op -zo'n-Sengentoruijk doen .De vragen
voor de centrale propaganda heb je al .
e . Daarvoor heb je
: Er is een voorbesprekijg op de
geen extra B .R . nodig .In de D .L . funksioneren niet genoeg
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Rondvr arIje : ooc .goojr . kunnen noj niet funksienwroh .
Bij de oudicijnen stude2en te nktivisten .
Do Politicologen ir;enl_en
zegt Voorlop ,
Voorstel en kerrten V= do 2, 20vW te unen verkopen .
: de jrate voordelen zijn :Le Wkusrie met en de mobilisrtie v : :1 U Aenbra .LAar we 'het voorstel overnoden en merndaj met de varkorp Wit : rten .ISVAwin= . . .e , è u1 sr grrtis in .

. : een uitotetend noGwiunt is de verotirking v, n dee

akslo-eit, neer den lieten ook AI-Mon betvien .
W3V1-10en botel3n rl = het begin van het jonrj
wearvoor ben je onder .; 137A-lid?
Meena ons is het Wurzun-zwortboek al jenoeg ou te
virkolon .
. i An we de
0 voor de 21 2 6 begiunen te voorga is de krsrtenverkG,I orakbodil .
Stenwin" 2ver het voorst zl kL ::rrtenvewloop levert aan resultaat van 5 un 5 p ( of 6 voor,5 teen, dat was de notulant
niet geheel duidelijk)
o0"
.Er wos in ieder Gevel geen meerderheid von betekenis voor, het voorstel werd verworpen .
',runnen er geen affiches gemaakt worden om te vàrkopen
: Er zijn al affiches van de Rietvold,echter slechts
70 in getal
.•
Het is nu 0 .32 uur en do notulanten stoken hun wez~~-7ermeld
ken nog worden dat er besloten werd mee te geen doen met
de werkende jopceren om op koopcvondon en zaterdagen hnndtekcnin6en tDr2rzauelen-De belsissing en de rksie ook op
de universiteit te gaan voer- en werd uitjesteld on diskussie
hierover in de groepen mogelijk te erken .
de Psychologen .
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Betreft

Vergadering ASVA/SRVU .

2

Op dinsdagavond 22 jan . j .l . had staatssecretaris KLEIN een
vraaggesprek met ASVA/SRVU-studenten . Dit gesprek werd gehouden
in de Aula te Amsterdam in aanwezigheid van 200 tot 300 studenten . Waargenomen werd het gehele ASVA-bestuur, alsmede bekende
activisten uit de diverse faculteiten . Punten van discussie
waren o .a . de Á 600,-- duurtecompensatie, geen verhoging van
de huren, studieloon verhoging van de beursen en de 'HUB . Door
de nogal oppervlakkige beantwoording van KLEIN raakte de zaal
wat in rumoer waarbij enige studenten middels
almicrofoon
den
acties aankondigden indien hun eisen niet gerea) erd werden .
In hoeverre er waarde gehecht moet worden aan deze dreigementen
is momenteel nog niet vast te stellen . Wel is een feit dat
percentage Bewijs slechts weinig studenten naar het dispuut
waren gekomen .

Betreft :

ASVA-seminar .
Op vrijdag 18 jan . j .l . ging te 13 .00 uur het ASVA-seminar
van start . In tegenstelling tot de aankondiging dat dit in
de Oudemanhuispoort zou aanvangen bleek het in het Europa
Instituut op de Herengracht te zijn . Zoals ook vorig jaar
het geval was, waren er slechts een 50 A 60 studenten aanwezig . Het merendeel bleek een bestuurlijke functie te hebben en/of deel uit te maken van beleidsraadsfracties . Het
geheel stond onder leiding van de ASVA-voorzitter
Gezien de inhoud van de discussiebijdragen werd alijpemeen
verwacht dat het een levendig bedrijf zou wordenrJ.Pfaar niets
was minder waar . De onderwerpen die behandeld werden waren :
a . huisvesting, hoge huren, verhoging van de beurs, de 1000
gulden actie en de f 600,-- ineens als compensatievan de
gestegen prijzen .
De woordvoerders beperkten zich tot hetgeen hierover in de
discussiestukken is vermeld .
Een blijk van onmacht werd gegeven toen „„n van de ASVA-bestuurders (ngo) meedeelde dat de ASVA-afgevaardigden in de IIR
bezettingsacties hadden voorgesteld naar aanleiding van de
hierboven vermelde discussie-onderwerpen . De OBAS afgevaardigden hadden hiertegen protest aangetekend waarna een kans op
stemmenmeerderheid, zo die er al geweest mocht zijn, was verkeken .
Kortom, het was een zeer tamme aangelegenheid .
Op zondagmiddag 20 jan . j .l . was het al niet, anders . Een evengroot aantal deelnemers waarbij geen nieuwe gezichten werden
onderkend . Onderwerp van discussie was de bezetting van het
kantoor van de Dienst Huisvesting Studenten (DHS) . Besloten
werd er een symbolische bezetting van te maken en deze op
maandag 21 jan . j .l . uit te voeren . Opm . : Krantenberichten
op dinsdag 22 jan . j .l . bleken dit te bevestigen . Slechts een
12-tal studenten hielden gedurende een paar uur het kantoor
"bezet" .
Na behandeling van dit onderwerp werd nog even gesproken over
de sectie buitenland van de ASVA . Geconcludeerd werd dat meer
aandacht geschonken moet worden aan het leggen van contacten
met groeperingen die zich bezig houden met onderwerpen als Chili
Griekenland, Angola etc . Bekend werd dat er in landelijk verband een demonstratie zal worden gehouden op 6 maart a .s . te
Den Haag . Dit met als protestpunten : de Á 1000,-- of eventueel
de f 500,-- collegegeld, de hoge huren en de eis voor studieloon .

Intern stuk aan bestuur en beleidsraad

"Iedere stap van een werkelijke beweging is belangrijker dan een dozijn programs ." (K .Marx)

Uiterst ongelukkig is het moment dat ik moet kiezen om de beleidsraad te verzoeken
mijn ontslag als bestuurslid te aanvaarden . Op dit moment immers kan de ASVA een
verzwakking van haar bestuur nauwelijks hebben, gezien de vakatures en vakuums die
er al zijn en de, kracht die ze in de voor ons liggende periode, politiek „n organisatories moet gaan ontplooien . Het is dan ook na lange aarzeling dat ik tot mijn
besluit gekomen ben ; bovendien is mijn beslissing vertraagd doordat ik de bijdrage
die ik onder de omstandigheden nog kon leveren, ook wilde leveren, en doordat ik
geruime tijd vergeefs naar oplossingen binnen het bestuur heb gezocht .

De belangrijkste redenen voor mijn konstatering dat ik niet kan f unkti peren als
een goed bestuurslid zijn gelegen a) in het ontbreken van voldoende

-V„rtrcuwen in

mij van de kant van een groot deel van het bestuur, en b) in het geleidelijk verliezen van mijn vertrouwen in een goed kunnen funktioneren van dit bestuur . .
In het navolgende hoop ik beide aspekten duidelijk te maken door' ze te relateren
aan het belang van de vakbond, als progressieve massa-organisatie - dat voor mij
steeds voorop stond (en staat) .

Een beoordeling van het beleid van de ASVA sedert juni/augustus moet in mijn ogen
geschieden vanuit een vaststelling dat zich twee standpunten uitkristalliseerden in
deze periode . Het ene standpunt was dat dat de absolute prioriteit in de aktiepraktijk moest liggen bij de boykot en een studiefinancieringsstrijd die

zo

opge-

vat diende te worden dat uitgegaan werd van de onmiddellijke belangen van de studenten (dienovereenkomstig roesten-m .n . beurzen-akties gevoerd worden tegen de verslechtering van hun inkomenspositie) ; deze opvatting stond tegenover de opvatting
dat de studiefinancieringsstrijd zich moest 'oplossen' in het tot een goed einde
brengen van de boykot, en dat daarnaast de onderwijsstrijd primair moest zijn .
Het laatste standpunt (dat in zijn geheel gereproduceerd wordt in een van beide
onderwijsstukken voor het LSVA-seminar) leidde in c .e praktijk, na korrekties binnen
het bestuur en in de beleidsraad, tot een soort "totaalbeleid" waarin'elke feeling
voor aktieprioriteiten tinv een zwaartepuntenboleid zoek was, Waaruit deze opvattingen voortkwamen, wordt uiteengezet in het diskussiestuk ever studiefinanciering in
de seminar-raap . De organisatie behoefde echter' juist in deze periode een bewust- .
zijn van wat de kontinufteit van de beweging bepaalde en waarop de studenten te
mobiliseren waren : m .a .w . het inzicht in het belang van de studiefinancierings-1-

strijd

als direkte belangenbeliartigii . DÀ bnderwi j staak moet daarnaast &finura~

leerd worden en inhoud krijf en, en niet (implikatie van beide standpunten daartegenover of-tegenin, -als konflikterend met de studiefinancieringsstrijd .

Dit inzicht had een minderheid in het bestuur ; op basis Van dit inzicht heb ik mijn
funk ti e

inhoud killen geven, hoewel dit een tegenstelling

binnen

betekende .

In wezen gaat het erom- bij d„ evaluaties' in verschillende seminarstukken wordt dit
terecht gekonstateerd - dat te vaak de . (abstrakte) kategorie "politieke noodzaak"
gehanteerd wordt (en vandaaruit een aktiepraktijk afleiden tendeert naar sektarisme)
waar uitgegaan moet worden van de kbnkrete belangen van de studenten van het belang van de èvïkbond als progressieve organisatie en van het belang van de organisatie .
Sektariese opvattingen zijn de ASVA (als zeer jonge vakbond?) op dit moment niet
vreemd . Een onderwijsstuk waarin voortdurend gesproken wordt over het "brengen"
van de noodzaak van' dit

of dat beleid "naar de studenten toe", i .p .v . overt en po-

litiek met en door de studenten, kan nauwelijks verhullen hoe dus de verWchiUende
beleidsombuigingen tot stand zouden komen als ze niet gekorrigeerd werden : dan weer
wel, dan weer geen beurzenakties of akties tegen de verslechteringen, nu eens prioriteit bij de demokratisering, dan weer (seminar voorstel) hoogste prioriteit, voor
.de studentenstops, hoewel de demokratiseringsstrijd in de fakulteiten voortwoedt en
de centralisering van die strijd nog' volop in ontwikkeling is ; waar 't om gaat is
niet dït naar mijn mening de stops geen aktiepunt zouden moeten zijn (integendeel,
betoog ik al enige tijd), maar dat de demokratisering op dit moment niet naar hot
tweede plan of onder tafel mag worden geschoven . Dat betekent vooral een zorgvuldige keuze van de aktiemiddelen, die gedaan moet worden vanuit de huidige stand en
kracht van de organisatie,

Ik kom hier, op het moeilijke punt van de zg . "eenheid in het bestuur" en daarmee
ook op mijn funktioneren daarbinnen en in de beleidsraad . De noodzaak van die eenheid van het bestuur is voor mij een vanzelfsprekend belang van de organisatie ;
toen die eenheid een illusie bleek, heb ik van mijn kant meegewerkt aan het overeind houden van een fiktie, niet

iri

het bestuur maar in de beleidsraad,' door te

weinig mijn eigen positie duidelijk te maken . Voor een aantal bestuursleden was de
fiktie van de bestuurseenheid juist cle stijgbeugel om persoonlijke standpunten of
-voorstellen als bestuursstandpunten of -voorstellen naar voren te brengen ; dat ik
soms als met stomheid geslagen was, vindt mede hierin zijn oorzaak . Uit vele noem
ik hier enkele voorbeelden': het bouwbeleid, de NBBS-kwestue ; de LOG-studiefinancieringskrant mag als voorbeeld dienen van een van de gele' noch door het bestuur noch
-2-

door de beleidsraad besproken stukken - de kritiek. op de kwaliteit ervan (p .6 van
de inleiding van de seminar-map) is dan ook onterecht . Hetzelfde geldt natuurlijk
.voor het grootste deel van de .sorrinarstukken, die dan ook een aantal forse tegenspraken bevatten,

Ernstiger is het wanneer belangrijke diskussies en verschillen in standpunten in
het bestuur de beleidsraad niet bereiken . Dat heeft immers konsekwenties - voor het
inzicht van de 'beleiisraad in de è bestuurlijke voorwaarden voor de uitvoering van een
goed beleid . Voor een deel gaat de "onduidelijkheid van het beleid" c .q . het"gebrek
aan beleid" waaraan in de inleiding van de seminar-mar,, een keer of tien gerefereerd
wordt, hierop terug . De malaise in de studiefinancieringsstrijd van oktober tot in
december wortelt o .m . in het kwijtraken van de politieke lijn en prioriteitsstelling
~bij . 'een doel van het kader, in die zin dat de bovengenoemde - standpunten (p .1) tegenover elkaar kwamen te staan ; ook in het bestuur . liet inzicht dat nodig was,- #n .beide
standpunten met elkaar te verzoenen, was wel aanwezig en vond op een g±geven moment
ook zijn weg naar de beleidsraad (b .v . in het bestuursstuk voor de extra beleidsraad van 29 november) nierar niet dan na grote pressie door een minderheid in het . bestuur, en zonder dat dit stuk een weerspiegeling was vaan het overeind blijven van de
verschillen.

De relevantie van dat feit voor dit moment ligt' in de noodzaak tot hot hervinden
van onze lijn op basis waarvan de aktiepraktijk'nu moet worden opgebouwd . Een lijn
die zich gelukkig duidelijker begint af te tekenen, en in zoverre volkomen juist

J

ordt vastgesteld vanuit de huidige stand van de organisatie - het afbrokkelen van
et massakarakter inkluis .

Deze positieve ontwikkeling zou door een kontinuering van het beleid van het bestuur tegengegaan worden . Gezien de soaninarstukken en gezien het ontbreken van de
wil tot samenwerken met b .v . -j-j, vrees ik dit laatste, en vind ik een dislcussie
over deze zaken zo belangrijk . op dit ogenblik .
Het ontbreken van de wil tot samenwerken verdient illustratie : Vanaf het moment dat
ik in het bestuur kwam werd mijn politieke betrouwbaarheid - die beoordeeld had
moeten worden volgens maatstaven ontleend aan de vakbondsbeginselen - in . twijfel

ge-

trokken; daarmee werd ook het unanieme besluit van de beleidsraad mij te benoemen,
met voeten getreden, wat de vraag oproept voor wie liet respekt geringer . was, voor
mij of voor de beleidsraad . Zo ben ik nooit behoorlijk ingewerkt, terwijl aanvangsmoeilijkheden als normel gelden en opgevangen behoren te worden in een inwerkfase ;
zo leden mijn talloze pogingen tot regelmatig-overleg,- tot overleg` uberhaupt, met
mi jn . kolloga-sekretaris-onderanijs schipbreuk, zo waren zeer dikwijls stukken die betrekking hadden op wijn portefeuille, spoorloos, zo worden steeds opnieuw miin funk-

ties overgenomen zond;;r overleg met mij en vaak op een wijze die mi j n 'weck doorkruiste .

Vanwege de samenhang van deze voor mij natuurlijk onmcgelijke .werkomstandigheden
met ai het voorgaande, breng ik nu deze diskussie over-naar de beleidsraad .
Het moge duidelijk zijn dat ik niet langer mijn bestuursverantwoordelijkheid kan
en wil dragen . Dat betekent voor r.ajz elf niet dat ik niet langer meer mijn krachten
aan de IJSVA zou willen geven . Ik ben è bereid te blijven meewerken aan de praktiese
; . ,;. uitvoering van taken die voortvloeiden uit mijn bestuursopdracht, wanner dat in
het belang van de organisatie en de beweging is (ik ben b .v . bezig aan do LOGdemokratiseringsbrochure, die er in elk geval moet komen) .

Tot zover ; deze zaken moeten naar mijn idee zakelijk (en intern) besproken worden .

Amsterdam, 10

januuA

1974

Post scriptum:
bovenstaand stuk is een door mij op enkele ondergeschikte punten gewijzigde en
verduidelijkte versie van het stuk dat ik op 10 januari . aan de beleidsraad heb
aangeboden en op verzoek van de beleidsraad heb herzien on het geschikt te maken
als diskussiebasis voor het ASVL-seminar .
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Het Uaa.t niet ,,oe. c: :. :c,t
è dc'
0-: cc ... éèi 0:1ent pat het aantal Asva-- ec'er.
een dieptepunt hec€t bereikt (rgecr dan 1000 minder dan vort_ ; jaar) en terwijl wc oo'_k op cacsicc,;otiecee ., weinig- halfjcaèar achter de
rug hebben, ic dit Een !con~au ia die cetro .i:en l ; a en noot worden . Deze
ele willen
: om ±c• liticr:;e op te
konstatering hoeft niet, c.c bc>c?oclinr
,aart-ra
en
voor
he.t
~,~ b relc.ci
inteeelldeel proberen o ; .i een
fundar..ent lc oorza`-.aan
funktionneren v= c' .: Asva aan h t licht te h~e :L.~eli en weven
te gevorl,
waarlanl~s verbetering kan worden uercikt . Wij willen d erbij ingaan op dc
konstaterinG il, het bestaurs ::tuk in- ~ke se_ii.:ar-rr:ap, dat veel van de b eetaan- .
d e proble:.,en te wijten zijn -an 'izt -'ontbroken van een eenheidspolitiek" en
het . "langs elkaar licen
vr:r_ .eentr,,,al- en falral.tcitsnivo~'
Dit
; te Pntkennen . Dc te,( :a1Jaonii~.: vaak
.,
.welijk
ons een feit dat na*-,
haalde klacht . dat be .rlis: :ia e_1 v ,r: le u:,7.eidsraacl niet of nauwelijks wordca:
uitgevoerd il, de fa':u.I .teitc:n, .e_1 het feit ciat die bolci'_sx ;.ad de laatste
maanc•en herhaaldelijk op c ,erd-re al :sienlannen en besluiten terug noest
komen zijn hier een bewijs van . Nu. is het van belang om erachter te l :or..cl_
wat van deze gang van zaken
nu wel do oorzaken kunnen zijn . . . . Dit gebeurt
in het bestuursstuk nauwelijks . Er wordt 'weliswaar gewezen op verschillen
in organisatie-vorm per fakulteit (studie-verenigingen, Asva-kopit„ .s e ..d .),
op de noodzaak dat de Asva con duidelijk gezicht- heeft in de fakulteiton,
en de noodzaak dat het zwaarteprint van de Asva in de fakulteit -ligt, è omdat
anders de indruk ontataat als zou er van bovenaf op een. ge,:;ev4~ ruoraent tot
aktie besloten worden, waarna de ijzeren kohorten op komen draven om het
uit te voeren .'Do implikatie hiervan is in feite dat organisatoriese
veranderingen (zoals transformatie van studieverenigingen in Asva-komit6s)
de -oplossing- voor alle problemen zijn . Ook bij eerdere diskussies is van
onze kant gewezen op de oppervlakkigheid'van analyses, die in . cue erste plar.
organisatoriese ve.randerin ;eii beogen . He.t gaat er iru .iers in rle eerste plaat
om te bekijken wat de reeàle 'invloed van de verschillende aktiegroepen .,
onder de studenten ir, hunfakulteiten is, ir_ hoeverre de studenten- ook
werkelijl_e invloed hebben op e politiek van- e.e fakult§its~roePcn, en
an hoeverre dit ook tot uittin,^ komt inbesli `in ern - ir~ de bol„ dfir= .
Hoezeer dit probleem binnen de Asva vaak wordt miskend, blijkt op pijnlijke
wijze uit een opmerking in het stuc van de medicijnen-groep ever deébrief
van. Machiavelli in Poorter, :-dat "studenten niet lid worden van de Asva, omdat die .demokraties is, maar omdat die voor hun belangen opkout" . Dit voort
uitlatingen korten erop neer, dat het voldoende die aksies te voeren, waart
van de Asva vindt dat ze in het . belang van de studenten . zijn, en dat het
niet nodig is omde r.~enin ,-. ,-j1J11-e stude :ten zelf
over de' akties die de
Asva zou moeten voeren in de organisatie naar voren te laten konen . Alsje het zo stelt is het gewoonweg waar, dat "van boven -af op een gegeven
moment tot een, aktie beloten wordt, waarna de ijzeren . kohorten komen opdraven om het uit te voeren ." Waar het om gaat is niet e :-:n .face-lift van de
Asva, maar het ontwikkelen vaas een nieuwe politiek ; een politiek, waarin
grotere groepen studenten hun . problemen en interesses terug ;kunnen vinden .
Waar het om gaat ia dat de Asva van een z .organisatie die weet wat goed is voo
de studenten verandert in een org.i.nisatie, waarbinnen brede lagen van de
studentenbevolking zich thuis voelen . Oftewel verandert van een vakbond
v66r studenten in een vakbond . v.n studenten .
De s ituatie bijpolitikoloo.ie
'Dat betkenjc te,~;eli j korttje' dat je een kaliber hebt van studenten-oppositie
over Machiavelli, Vrij Nederdat beter is dan C1-er idc'.eld" (Prof .
land van 12 januari) . Zoals uit dit citaat blijkt, hebben we in ieder geval
een uitstekende ko litie met de progressieve staf . Maar ook . onder de studenten heeft Machiavelli de affelopen tijd haar positie versterkt . Dit is voor
.tics voor uitvoririrg van ons vakgroepenplali en tegen do
al gebeurd in de' a_',om nog langer
sabotage hiervan door Daudt c .s . Door de . weigering van onderwijs te geven en de kritieke situatie die daardoor voor grata groepen
politil-,ologie-studenten ontstond, was het noodzakelijk dit konflikt absolut è.
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versterking van de konta .ton ::let Cac v, _éschllendc,jaren is, d,--!.t er eer, l:on~:rc t: .. e
visie op (Ie problc :.1C :1 t .a .v . de :"tudio,inhouc'. wordt oittwikkkeld . Onze
en pact de proi7lcr atiek yell dc t:: tc_lscha,~U-il h ..~ud .,"even aan, lloe belan ;rijl: 11c4ook voor de Asva is 0 13 x systcr.:aticès ;~.~:ndacht aan dit sc:ort kwesties tc )oa _.
ƒd„n . Veel studenten doen i.muers op de
.ts waar zij studeren door konflil.te2_
~rondori studie-inhoud of studie-omstandighedeli (zware tente~ .iens e .d .
rno -iivatie ..op ; op basis warvan
zij een politieke stellingnarie ontwilclcclen .~Het
-zou naar onze mening volkomen onjuist zijn het concept "de belangen van de
studenten" te beperken tot de zuiver materiàle belangen (hoe belangrijk die
ook zijn) , iets waartoe wij in de 'huidige praktijk van de Asva wel te~ aal.de
aanzotte .nzien .Eon veelzijdige studie en zeggenschap daarover zijn evenzeer in
het belang van de studenten als een goed inkomen .
Vanuit bestuur en beleidsraad is nogal. wat. kritiek * gekomen op het punt
dat het binnen de subfakulte .i t dan aardig mag lopen, maar dat %".e politikologen onvoldoede participeren in de dentralo akt€ies . Inderdaad blijkt het de
laatste tijd niet eenvoudigè te zijn orm bivoorbeeld mensen te winnen voor dagelijkse 1.eidinge—n, de beleidsraadfraktie e .d . Alweer geldt echter dat hett nodig
is om de oorzaak daarvan na te gaan . Ten eerste valt te konstatcren dat. e r
vaak neer belangstelling is voor subfalculteitczaken .earl voor centrale kampanjes
Het zou nuttig zijn om meer te c :iskussiàren over het verband tussen_ d7,e subfakalt .itsproblermatiek en c) .e lagemene politieke en universitaire situatie .
De diskussie-middagen waarote op het Nachiavelli-seminar beslotenl is, zullen .
daar - wellicht .ook gele~,enheift toe bieden .
,~ n ie tweede plaats leeft bij ons sterk het gevoel dat de diskussies i
jl . de
eleidsraad nogal lleenschietnm langs cie problemen waar Jte in de subfal .uteit
voor sta n . Het beste wordt dit . wwarschijnlijk íeillustrccr, door, de . gang van
zaken rondom de domokratieering . Omdat de hele ouokratiserir_gs-kwestie voor
onze siibfakulteit van le vensbelang is er: wij van nening zijn `.at dit probleem
niet 'alleen ons raakt maar de hele universiteit en dus d e hele Asva, hebben 1're
het afgelopen jaar herhaa .ldelijlc geprobe±;rd dit punt aan te snijden on de
Z
beleidors:,ad . hoewel we soms de steun van andere groepen kregen, kosstte het
de grootste moeite ue beleidsraad voor deze problematiek te interesseren . Dit
lukte in .foit± pas, toen het bestuursre( ;le_-ient van deUniversiteit van lu:isterdan door Klein dr.eiGd e te worc:cn. afgekeurd . Door onvoldoende voorbereiding viel
de aksiedag op 12 cd.ecer_ëber ochtc..r volstrekt in het water . Hoewel de kwestie
van het best- .ur sregler:ment nog steeds speelt meen e de beleidsraat?, notabene
„„n week voor het senin_ar waarop over depr ioriteiten-stelling gepraat hoort
te worden., te moeten besluitc-:rl or,1 dit punt in de al :tie-planning voor de komende
tijd Geen grote waarde toe te kennen . Dort;elijlc„ ervarinjenn stag, niet op
zichzelf . Roerel o .a . 'de socic :logengroep hier herhaal,e.lijk op hoeft aangedrongen.. heeft het bestuur nog geen aanstalten gemarkt om een . deneokratiseringsfront op te bouwen . Ook de mcc'.ici jnengroep heeft :oortgelijke ervaringen : hoewel
ze vele realen gewazen heeft op hot belang van strijd tegen 01e stuc' .ententops
vond ze bij de belde;watt nauwelijks Gehoor, Wanneer zaken :zie in de
falculteiten spelen en die ,-oor de men : en C c daar werken belangrijk gevonden
worden niet of nauwelijks tot li -..in re : .ht konen in Ie centrale aksie-planning,
is het niet. neer dan logies :at tiet centraal- en akul teitsnivo laligs el''- :aar
heen gaan werken . Wat ons betreft is in ieder g,ova .l duidelijk dat tiet_í
-,
serieus nemen van onzi: voor : tellen },c , i ri'n Rt.C r llala

t'..e0

k

t

Riet

111cr
politi. :kc konfliktcn ~,euevst
Tenslotte zijn er een
.
Wel
moet
dokken
hoc:ver:
tc
doen
;
;
cbr"
i
:
uit
n :kecr l .it:
niet
kten bij ~ ; naantal i. .enccll in beloihsraad
i;ezee;d worden dat 'X. ze l'o'm)n
:-ís zelfz vijanc i;; te moe .:en houding
se
en bestuur c.; leid izcbuc:zi tot
.C'~Lticf
hiervoor in dat er t . a. .v . voorstellen
tegenover onze jrcep . Iilu : t
t:t
tuursr(.
bet
.. ler .ont in do teleictsrr..ad
van onze kant in . de zaak van 'L
sproken is in terr:ien van c'politielc on'~etroulrb_ .< .r", ~'sclzcurrlal:~rs 01 ,
"onderr:a jnery" en uer; ;c:lijke . Zalize din L ;cjn zij .. natuurlijk te dek or1
los te lopen . Ze zijn in strijd r.-iet het wezen van .e Asva als vrede
studenten-or~;anis, tie . Voor 1 :ct voeren ven con brede politiek is het
niet. voldot:n~.e da t bepaalde fouten í;ie vroe-er
; t. a . c . buitenland__orii t 5c
zijn
nu ver::cu~.en worden, ',*
.laar i- het ook absoluut 1Loo'izakelijl_
dat er binnen de oruanisa.tie . .aon .sf. :.cr bestaat
liskussie stimuleert
in plaats van afrc :.:t . Het ontwikkelen van ren i)rec' .o politiek is tro .twen:.
niet alleen .i.fh w*li :eli j!c van o :torn zaken als ziet wie : je in koriitCs
senen.werkt, r .,acr vooral- _22o, v= de n -te _w aarin j van ,ie or wni~sati-~ _ze li
een èb reed-sarden'éc2telre orrnn
catie weet te rraksn .
Iloj

-

-

;

.

-

k?

;

Nader tot de politieke vakbond?
Om na te t ;aan in . hoeve ère c.o Asva op dit r :oment voldoet a.an 3ijr_ doelstel
lingen lijkt het nuttiG orc in te g. <u n op de ideeàn die i .ndc~r?ïi jet
bestonden over do oliticke vakbon,_ van studenten, op de korrekties die
de tussentijd op dit koncept zijn o.an~~mbracht en op het feitelijk
fuktionneren van de verenigint ; . 'Bij -le oprichting van de politieke
vakbond stoncleh ( .en . antal ideààn centraal : in de eerste plaats moest .
de studentenvakbond uitjaazi van de konkrete bclan'-on en interesses van .
zoveel mogelijk studenten-, in C .e tweede plaats moest d,-..ar een politieke
inhoud aan jeeevcn worden die niet-van partijpolitieke . aard `was, ra,:.ar eon
breed anti-kapitalisties karakter
in de derde plaats werd het als
belangrijke opgave bezien (lat die vrij absolute scheidinG die vroeGer
in de studentenbeweginj had bestaan tussen ele Asva als centrale
'
organisatie en r:,.e fakultoits`;roepcn.doorbroken werd .
De eerste doelstellinc was ;elangrijk, omdat . niet (zoals de stuc :en`c
bewe~inG,daarvoor wel gewoon was te doen) werd uitGet ;aan van abstrakte
analysen die aangaven wat de aktivisten belangrijk vonden., naar van wat
er kortkreet onder ele studenten leefde . Verder w..:z het de be,_o'eling dat
de Asva con brede politiek ging voeren, in die zin, dat ze op een zo breek .
no±elijk terrein opkl è: an voor de belangen en nteresses'van (Ie studenten .
Datè betekende dat studenten of zo nu neer belang hechtten aan . hégn materiUle positie of aan 'hun stuciieprot, ;ralna, of ze meer interesse hadden
voor de inhoud van hun studie of het sociaal-kulturele klira ; .at . aanè de
universiteit, zich allemaal in het aktieprogra::u:ia var. deAsva zouden
kunnenn teruGvinden . N tuurlijlc wil dit niet' zr^ ~en dat het . stollen van
prioriteiten d èè. ardoor overbodig ; wordt . InteGenc.cel èu.e 1000--galden--aksic
hoeft wel bewezen wat het belang is van een kai .:panje op een punt (lat
bij vrijwel alle studenten leeft . Wel is het verte erd, wanneer je je
als organisatie jarenlang zo elcs'_clu : ief op 'e,„n aktiepunt richt, zodat
studenten olie met and ere probieuen zitten zich daardoor niet tot 'de Asva
aangetrokken voelen . Natuurlijk is het ook waar, dat je als organisatie
op den minent niet aalera te,-íel-ij'í, 'kan Coen . Het Bevaar dat dan alles
ook tegelijk mislukt is levens~ ;'root aanwezig . Dat betekent echter niet
dat je je clan maar tot 6 n item (studiefinanciering + duizend -ulclen)
moet beperken . Het betekent eerder dat er een fl exibtr1 e etr ter;it~
ontwikkeld moet worden, waarbij het belangrijk is te weten wanneer wat
(b .v . in I;a:icr of U .R speelt, zodat je op dat r :orlcnt je als organis„,tice
helemaal kan inzetten voor die zaak . ;laarm ;.e natuurlijk niet gezegd is,
dat er op . zo een moment ~ ;c:cn an"crc'"din~ :cn aan d„ zasis kunnen worden
aangepakt (zaken als studie-ir :h è) uc' b .v . vereisen con kuontinue aanpak)
en. (.at :e andere bela ni jke i tor.i s niet inde propaganda kunnen worden
* meege:noiaen", zulks ook ten behoeve var het bredere politieke kader .
-
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strategie kan op dit doment verbasis van de Asva ver ..., eclen worden . Wij hebben
sraalling v aald-0
er dan ook 011e kritbk op Kt in to neninam, val wordt >zeil,
en ht irikei - íon prioriteit hebben, naar geen.
dat ' .o duizend
enkele ZeXiCnZO po ein, wordt LCdaari or.i zaken enlehet boetuursrc-Clement en do studontenstopí ; zo .;en pl~, :2ts in de al<tie. -pln-i2iI:InC toe te
kennen . Jat er ecn rcUe1 perspektief bes tr .a.t dat vernietiging var het
ro ;~lerient en :ie inestoIlin~,.: van zoo ±en 12 studentenstops voorko-acn
kunnen worden. . In hi_t
vox, de d,)or ons voort-,estwij strategie.'
moet ~r dan oJk rokei ,"inrg i-ec worden johoue.en. (1:1t Quide kwesties
in februari spulen en ri~.aro .,-.i nu nip t uit<íestelc^ k- enen worden .
Ten- aanzien van de politieke inhoud
; .c. Asva aan hacr
belangcnaktics,
:-even zijn inzet verleden nog al eens wat " prnblei.icn gerezen . Dit ko,-.:t b .v . door onC.-uidelijkhe dienn in c1e politiek e
vakbondsbrochure over disku-jjir-, 2 die niet binnen de Asva gevoerd
zouden
en worden c) de centiei' niet in
te bron,-en . Hierop zijn later
acr,angelmr,cht . Overe-iriCd bleef staan. dat
de standpunten van de politieke vakbond geen_ p ;_-.rtijpolitieLce standpunten konden zijn . Hieraan werd echter toa,jr:voecCL dat wanneer er
ergens over Leen oenduidia standpunt binnen de Asva bestond, dit
niet betekende dat :r clan naar de studenten toe niet over r;erliskussieorci zou mogen worden . Heit zou ooií wei te. C.ek worden als
veel studenten voor een bepaald vraagstuk wel . belangstelling hadden
maar de Asva daar rustig aan voorbijging, ora(lat ze ..er ore „„n of ai ,
dero reden geen eenduidig stanc'puntovc èr . had .
Op dit terrein zijn not name -in het l :atsto jaar een aanta
verbotei~in.z .en tot stand. jobracht ; af en toe diskussie-stuklken id?"
Poorter en het tot stand komen van een Midden-Oostonrap b .v .,
hoewel t .a .v . het MiC(lon-oosten de oude aarzeling toch weer de
ko è op stak getuige (Ie i -ioeiz,-i.--i-ilicicl waarnee een avond over cie
c
problo :aen va dit gebiejd van de grond kwats .
Een tweede koriel.ti ;-, op de Politieke vakbondbrochure
betreft c sraiern;eiiciiiG óiel ; andere organisaties in buitenlandkomit„s c-.cl. . Hierover in
dat dat de Asva in principe
noest ttreven naar brede koriit6s, waarin vooral ook de groepen
hoorden te zijn verte ;jenwoordiec11 die aanhang; hebbenn onder (potentiL~le) Asva-leden . In het seninarsjtuk over het buitenlandbeleid wordt
volgens ons weer voel te C.ubbolzinnij, gedaan over deze uitgangs. Zo wordt bijvoorbcec-10, hot volgende gesteld : 11 De vraag
-punten
dringt zich op of het wel zinvol is orm als vakbond aktief mee te
werkonn in ko*..-titJs, waarin door door deelname van wel zeer uiteenlopende politieke partijen teveel koncossies gedaas_ moeten worden
(die de Asva nauwelijks kan ver".,:opeil) en waarbij we tevens .liet gevaar
.lopen bc-trook',-,cii tri raken bij partijpolitieke konflikten, hetgeen al .
.-,et al Crjon goede propaganda is voor de Asva als studenten-vakbond ."
In het stuk wordt. tevens over b .v . derde wereld-komit„s gezegd, dat
samenwerking .laar_ ee over het nl,~ :c,-.íeenn niet zinvol is, or.i-?l,-Lt die geen
enkele massa-basis hebben en politiek geen nachtsfaktor zijn . We willen
hier toch wel even op in gaan . Zonder twijfel verloopt í"íc sanenwerkine
in brede konit„s vaak zeer stroef . liet zou echter onjuist zijn om daaruit
(Ic: konklusie te trekken *dat je clan la ar op jezelf doet blijven staan, of
alleen samenwerken met die groeperingen die het och 4W0.1 met jeens zijn
ook als andere groeperingen i n z o eenkoni td roeilijkhed en_~C
maken zou
het je reinste ecktarisrlr zijn on op grond daarvan zelf maar vann het
streven naar eenheid af te zien . Natuurlijk moet de Asva binnen dergelijk
komit„s haar eigen standpunten krachtig naar voren bre-ingen ; hot zou aan
de studenten echter helemaal niet te :;verkoponil zijn wanneer de Asvc zich
niet energiek inzet ei-. .- tot een brede sarenwerkzing te komen . Wanneer zich
voordoen binnen deze samenwerkingsverbanden,
partijpolitieke
moet de Asva zich eenar niet in laten verstrikken en duidelijk aan haar
eigen standpunt 'va-st-Irouden . liet is haar verantwoordelijkheid or.' to strepolitieke opvat tingen van .
ven naar een sa :milwerkilij ., sverband
haarleider wcerspic-jc, 1d zijn .. T .a .v . (ie, derde-werc10,1conit§5 lijkt het en',-,
c,m~i-nrtic oí .i zulke
kri-t- -cri-- op te stellen . Samenwerking moet van
.
tot
gevat
booorC.eo1,1
1-jor_c.,n op C.e vraag of de Asva daardoor haar
geval
1
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heid
alleen
aan de 9r0c- komt bij hot bui tenlarjbeleid . Hierboven hebben
al vortgert,12 íí l í í, se , ! !í
cen brnOe politiek zekor,oven stpuk afhangtvan het v~rbredag qyan- 'n
de organisatie op 01 univerAtuit zijf .Dit Ste kunt oncredls uiteenlopendn meningen, die' lGven aan dc basins ,vell racer dan nu het
geval is moeten kunnen Worntromen nanr 0 buleidsbupaluntn organen binnen d, nSVí, .^ .r.(-,Lrzjn mn u t 2e AM veel aariauzer ia nu
gebuurt zelf initiatievuil nemen ani nieuwe 6roepen studentenvoor ic
organisatie to interesserem . onthet cirste betreft hebben ze er
hierboven al flp gcwezen,lat in elk geval in onzo >_ ep ie inirui .
bestaat, datjensen met o,n Woru'moning dan in ovefhcersonde
mening; in bestuur en beleilsrand,niet
niet gertiiTulcerd.
wor0cn ie mening naar voren te
zij dit toch
trachten te doen, zelfs wonen tojonjuwerkt en .niet serieus renomen
Dit soort prnktjken zijn voor ie !SVA uiterst sch7idelijk,cm2at ie z'
voordat je het zelf *wee ; -' het diskus sieklimart binnen Ic erEanisct tie cm zeep hebt gehelpen .Qver hct algemeen ken'g ,e .zee(7
dc diskussie in
vJel me,-cr (.;k.n afs -piug, .-ling moet rijn
van de meningen in de fakulteiten .EnervQor is hut belangrijk, dat er
r-~w1c.tten -3 op wordt toegezien, vaat in beloidsraadfrakties geen
zeggingen zitten te doen waarvan Wegroepen niet op do hoogte
Wn tic in - tweede instantie ook niet uitgevoerd blijken te kunnen
worcl(,n yllet is daarentegen de taak vin de beleidsrandfrakties om zo
nauwgezet mogelijk do diskussin,din is gevGord in de grocp g weer te
geven in do beleilsrand, .zodat War meer realistiesc beslisinilp
genomen worden-Verler moet er al even nauwlettend op worden toe
geziendat belcidsflakties een "orde afspiegeling vormen van :ic
ASVA-leden in hun fakulteit .Bij ons bestaat bijvoorbeeld te veel Ie
neiging om- dic mensen, in Oe beleidsrand te kiczen,dic het toch all
meer met het gevoerde beleid eens z"n .An&ers mensen blijven liever
in dr subfakulteit werken omdat zij bang zijn idierc keer met hun .
hoofd tegen de rnilrc te zullen lopen .Waar het. em gaat,is dat : mensen.
i niet om hun "politieke ; -betrouwba-rheid" in !-c beleidsrand terecht
komen,m,-t,-ir ..om het vc;rtrou-.íi(en -.lat - zijon
j
,.', er de stu d,nt~,ri in hunfakulte itgenieten,Normalit erzou je den een "oede afspiegeling moe
ten krjgot .vnn ZCl§iitieie . onvattingen van Ce ISVA-Injan in een
t e(.;n vergrootglas moet g'l:—*n
fakulteit- Dat wil
D'66-er
emizoeken naar een PSP-erpern
en con FVA-or voor de baleidsadfraktie-Het gaat er daarentegen om, dat mensen,onjaacht hun per_
tieke kleur, die het vertrouwen van Je stuA,nten Uonieten, in pn
merkine komen "oor funkties in beleidsva_ -tC. en beestuur . ".,en v,':n
de faktoren die kan èh ebben bijgedragen tot de vrij een zjdije samenstelling van de bolei dsbepalendworjenen op dit momenliis het
fe•t dat con groot dccl van het - thans aktieve ASVA-kader dat is ge .
worden t ijdend. d e Á1,000,- strijd, en . een overheersende gerichth èc i , 1 )
op do strijd voor ic zuiver materidlc belangen ene de studenten ten
toon spreid .Een bijkomend probleem :"l goocc;ltelijk .vo-ortkomt uit
die gerichtheid, is het gebrek aan thoorctin2 nivo en tc ; Olle'tiGsd:
diskussie van het huidige ASVI-kiner,onderwjs inhoudelijke aktics samenlijk leiden door hun :aar', tot tcorcti±se verli(,>plnt",
diskussieen juist deze akties zijn ie afgelopen tijd 0 vcydtlagm
gokomen
hier echter niet uitsluitend om een interne kwestie . Er
Het
zullen ook initiatieven genomen moeten worlen om bredere groepen
studenten bij Ce ,j Sv . te bArekkun-Het AalenCw ledental geeft
daar d .. noodzaak al vin aan-Dat hot aantal ASvA-1nden afneemt
.wen heleboel mensen zijn die, bijvoorbeeld wel
maakt duidelijk, dat
d' Á1 .000j- boycotten , maAr 0" aSVa lach niet zien als hun organisatie .
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Voor een., ídeel komt 'i-t :; ocr, - at 7 c
(.r
in t.csia-*,-t
is zich op een zo bronl terrein te b~wcjen ; 01t .'.it aan de v(.rschiidenheij ann intercases van oze 2dulentcn tepcmc( ;t kort . Voor een
deel komt glit
oc)litic. k niet voldoende thuis
voelC11 in onze
.-!at dit
1
zit je natuurlijk
met het probleem Oat het onze jorletelling ie om niet uitsluiten,n
ie belangcn dan Oe stulentcn te ver 'cli"en, maar jcze ook in een b-paal politiek kader willen stellen . Hier moeten wij ook zeker nin
Van af zien. ; met namc is hot van belang, ('at wij steeds aan ."Cycl-1
hoe de strijd van te studintit nar in het kr Mr van le algemen(- , *- l - * *
strijd van is bevolkinE voor mBtschnppolijke vooruitgang
. Wul nee -t;
wij cr voor waken, int wij in p,--nfI~-tten, relryo=ingen ma . ons niet
laten virlelien tot politieke stnilingnamrs, M riet
Gn
derbehroven worden door OJ stulentLne die 'dij .Vli -110n berrikan . Als
wij bv . -wilicn duidelijk Wken :'._et het —faut zit met Ie LEG, houft
het weinig zin in con oproep voor. 22 januari vcrontwncktit ;l uit te
roepen nog lat terwijl Ge regerin" ie EEG vol pompt Wit gil'!" , minr
zou Cc ASVA eerder o .ns *con iiskussie moeten aansnijCon over in invlookd vaan de EEG op
nederlïnMa politiek en het universitair onderwijs . Over het alCemeen gelit, dat wij minder makkelijk moeten aan
nemen dat do "massa Oer studenten" het wel met ons e±ns is j , muni, dat
wij meer moeten doen aan het diskussieren met medestudenten qvcr dit
snort zaken
. In de bulciCsraal is wel ggkpnstatecri, dat qreikder je
studenten remmingen bestaan om aktie tc voeren tcUcn deze rec;erinc; .
Het heeft Leen zin om te doen alsof je neus bloedt en daarover niet
te diskupsicren, omdat jan In aktie in ieder j;eval niet van : èI e ;rond
komt . Aan de rin , l Ore kant is het onjuist om aan andere opvattinCen M
er onder deze mensen leven over bv . inkomencnivellerinr, je matiginr~tgv de oliekrisis 0 . verachtolijk voorbij te gaan . en in pamflet#.ln:
ed . met je eigen kant-en-klare, vaak nauwelijks b„1:11Cumenteerde
antwoorden op alle vra,jc, .-i aan to komen . Het winnen van r.rotore : ;rocpen' studenten voor ,tiktics en sten punten van Ie í.SVí,A is niet een kwes
tic van het in kantines deponeren van diepvries antwoorden, ma' .r van
het. aangaan van Pen systematiese en kreatieve jiskussin zot medestueegjen over het waarom van je akties, wat nou de achter e,rori~len,
vnn de problemen waarmee je "ekonfronteerd wordt op te universiteit
enz . . Dat betekent ook, int wij ons veel mecr moeten richten opthet
dikussieren met modestudenten in kolleies laboratoria kantines lijken
praktikums rd .
Alt laatste is er dan nog de kwestie van hot loorbrekeh van de scheiding tussen centraal- en fSkUtritsnivO- liet heeft weinig ; zin de. disk
k-ussie hit-rover te voeren wííiin(-,cr hij biet "eplaatst wordt in hot kr,-,der van de hele politieke opstelling en werkwijz± van de !SVA . De
situatie wordt immers gekenmerkt door een toenemen0 isolement van zo
beleidsorganen van de aSVI t .o .v . de studenten in je fakultuiten .
f

hot i :, dan ook ton o iixccb.t c , a_t d .,zo hele; problo ; atio'-c ook in h-::t vorlodcn ste^ds tot r:e :n br,;?
O-,.
semine rm?.p ; èr ordt ?.gin dc' pOlit' .nk1 : è. krit :,n van hot ;)rotl èo eri voorbij jur::r? .%?
.n, ^
in d nc. : ;:St i:r?.5~'e vr :rm in hr:t stuic o': _ :r l . cLon 'crv n è , ;:aorin b . V . ;'OTdt
voor(: ,'osto li om d St r' è
n
n cl .-i .v - ali- lei
liranc•?
:1 : truks
t'J trn.nofor :acrc'1 tot
m n .I :1 ' t 7orlcd .en ie, nu Tol cluid-:J_i j_,
J ^fr- :lir .,c
at poiê;in~ cn ~,Lan 'iovc naf
c?'c o :c~;:,.nis tic~~or,-~c :n van st èu dc;ntcn
in d,; fri._ul taitrri te uni :7ormr .ron,v,~crna lijk
c
leid^n tot con isolement Van
de
t .o .v . d ; t'— i_t~rr.èr ~nl~in~COn ?n hun
Hot oi)bo iirc .1 van r--- : n bet' .ro, var'1,radii;; tucscri contrE. ~1 on f :~':niltc,'its.1VOau kan
Ili„.'ar 'ièè:o.r. twen, i,an'to .ce:ior . Til, rzi,jl ;- b haren c_c; contra.0 èa l:tiosdoor con be')crkt
J
ntralo'a'.ctivistcn-hader,maa .r door d~t. ,ktiove
5~. èt udr,ntcn in dr, f~J..ult'. .it ;,èn
to
.,.nderzi,;dz voet er moor
ruimte' komen voor dc :
-:,nnès c;n ir, de f~1.~ .at ;itr,r. orn hun aroblo .ic:n en
er:è^èr ingos na.r'rr voren tr brc :.r'en in de %,S V,' r .ls f r'he-,1 . Hirbi j i ;; tevens
van bol-.n',dat er bij
{'ti c'lilannin<.' onzn
in do 1*)eloi èi srïP,.d ve ::1 moor ?worst
ícc)diskussiccrd ovor de situatie ; in d .n faJ.-ulteit :.11, Ook hc :t voorstel in het
be : tuursstuk om in do belcidsr? 'd . gerc,ald . d, ,-orka. è. nhoclon van do vr'rsoillondo fnkulto:itse^roepen door t .,; sproken, li jkt ons .<~, n stap vooruit,mits dit ,
niot ontaardt in rood-; of slcchto cijfers F,:nven,ma.-r tot dool hooft om orva .ringen uit to wisselen over
situatie en onn beter inzicht te krij
Cen in vat er - looft onder do studenten .

oi

NOG IS HET NIET TE LAAT
Wij zijn bcgonnon met to zcegc;n, dat do 'LSW~ ei: niet goed voorstal. t .S~Ier
geen v-3randoring; komt in een situ2 .ticíckcrlmerkt door ean teruglopend ledental,ecn wol' op een erg laag pitje staand enthousiasme bij dr mensen-'dip het
werk moeten doen voor de centrale aktiorlanncn en sen gebrok aan di .kugsio
over deze zakenkan hot niet de
a.lleen vcrdor bergafwaarts gaan . . Het
is nodig dat dit seminar con koorpunt wordt,dat or toe leidt dat er energiek go rerkt gaat worden aan hot oplor~son van de gesignaleerde problemen
en do~ verdere opbouw van do ASVA .
Tot slot willen :zij ..een aantal l.onklusios op oen rijtje zetton en daaraan
e ri :r le voor ; tollen l.olppclen
T .a .v .hot 3ax ai emeen bcJ.eid~
1 .In cle beleidsraad moet moer a.- .ndr .c,ht
ver.l r.~n aande situatie in do
f..lcultoiton .- aktievoorst .ellen vanuit do fa.kultciton moeten worden verwerkt
in de planning v,-.n contr ;~.lo ?.ktios . Cp dit moment betekent dat bijvoorbeeld
dat do studentenstops en hot bestuursre, ;lemont ook centraal energiek aa èn epakt
t dienen to worden .
?_,De ASVA moet z f n alctioradi us zoveel mogelijk uitbreiden en ^a .nda.Ght schenken aan do brodr; v.eischeidonheid v-.n bolíng^r1 en interesses van studenten .
1;en bel .,ngri j k voorbeeld van een door do èI SL verwaarloosd terrein is do
studion
tktiviteiton dr de " ;~crJ :cplc k"va .r1 etuGnnt^n, n .1 .11et studioprogramma ;
.
;-*lz,takon_vnn e :;n studentenvakbond
worden nog te weinig erkend ,è-Is essenti
Dat zijn zo niet alleen omdat studenten erin g :;•ntc,r: è^ co ;rd zi jn, maar
vooral ook omdat het konkrote bolank ;en van do Otudontnn zi jn,met name in . v
verband met . 3una onze letbre beroopstraicti j' . .I ierbi j moet gedacht ;r3rden
aan r~kties voor verbetering van do tudioprogram :na l s, zc ;'aol qua inhoud a.ls
qua vorm,=4ktics teen verscherpte solokt .o,hot entameren van diskussie
i., strijd tegen sluiover de funktie van do zrotonschap en do
pende invoering van de horstrukturoring,enz .,enz ., .Hot zijn aktiviteiten
die in eerste instantie door de fakulteitcgroopen ontwikkeld moten wor- èè
don,ma?,r die op centraal niveau ostimuloerd dienen te ,'rordon,b .v .doot- het uitwisselen van ervaring' en inzichten tussen groo_?en,door hot organ .ovcr
niseron van disku .nsic over ,j^tonscha,psinhoud
(mr konfrontca,tiestudie)
en door het regelmatig doen verschijnen v . .-in stukken vare fakul -toitsgroepon met meningen over hun studieprogramma en hot uitbrengen van SUA-brocures met verslagen van progrosoievo i etonnchapsbeoofoninG .
.,rin moer punten tot
3 .Er moet con flexibele strategie ontvi .':1 - cld ;rondon,S'rr~<
.o
tiktics
boter
te
plannen
in do tijd
huil recht . 1,ronor, door v^rcchillonc .'
priori ei ts 'tc_li :1g noot piot betckcnerl,clat bepaaldo belangrijke punten

os,it.jr tasel Verdwijnjn,
wter int GP V010011111nis
li!-u
schillende onderwerven_ de meeste aandaAt wordt besteod . Er kan beter
jepinken worden over j2t )epelen en l;en verscl -tuivc~ii vo .n
ten dan over het vaststellen van nbsoluto prioriteiten,
017 her p - Erincu vrei aksiej voor ei bo= jen v2n di studentin wo .i
meer rekening gehouden worden met Met bewustzIn dat zij
die belangen
-1

habien . In dij EnOr moet ouh serieuzer riprDboord word2n eau dislus-

met progressieve atud§ntan van te gaan nvor 2aken nis inkomensnivoller
ring oliekrisis EEG ad . Wervoor kunnen =Wan 3oorGaniscerd worden,
00
diskussio 5 cair met echte diskussie .
.Jijmet
samenwerking in
~. is riel~tlijn
den dat samenwerk-Ag wordt nogestreVE met W gioeparingen,die sympati ;a
e,n.,_`.3rvinden .
!S7A-le iaL on dït so2onworkinj in zo' í.1
AnAttee naast het doel van de eksie =12 rede tot doel
do
vn.n d.9 ASVA op de universiteit -te v'rbroden~ .
2,.,v . Let tot standkomen van het beleid :
l .De beleidsraads2raksics moeten beter het standpunt van hun groep en
de daar gevoerde diskussies weergeven .
Meleidsraadsloden en het bestuur moeten niet op politieke kriteria
uitgesorteerd l, ,,,prdon,maar op grond van het vertrouwen dat zij
.,
onder de studenten genieten .
3 .De diskussie in de ASVA mag niet gevoerd worden in termen van "scheurmakers" ed .Janneer het om verschillen van inzicht gaat .
4 .De problemen tussen centraal en fakultcitsnivo kunnen niet VtJIdrden
opgelost door uniformering van bovenaf maar alleen door betere
afstemming van de bezigheden op centraal en fakulteitsnivo op elkaar .
t

i
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Aanvullingen na diskussie
een vergissing : op blz " tweede alinea,5de regel moet het
woordje 'niet' tussen'akties' en 'door' geplaatst worden ..
-- Naar aanleiding van de tsoede alinea op pa ina 4 nog de volgende
opmerking : Hot wordt iets te optimisties voorgesteld,in de praktijk
zijn deze korrekties nog maar ten dele doorgevoe .rd .In de eerste
plaats worden er te weinig algemene (leden)vergaderingen over de
.-,bond georganiseerd .In de tweede . __
standpunten van de politieke va'
plaats hebben die vergaderingen, tikti emeetin ; s en diskussiebijeenkomsten vaak een strak voorgeprogrt---nameerde opzet,wat open diskussie
sterk tegenwerkt .
- :iet is hard nodig, dat - .er èm eer gedeelten analyses gemaakt worden,
waarin met name de verbanden tussen versct.illende maatregelen en
aktiopuntai : goed uiteengezet worderi .Ook het kader heeft deze analyse
hard nodig . Stellen dat alles met alles samenhangt en dat het allemaal
de schuld van het kapitaal is,is v§lstrokt onvoldoeii èd e .
- De diskussie over demoktatisering zoals die is begonnen op de temabeleidsraad moet opnieuw opgevat worden .Het belang en de plaats van .
de demokratisering en akties daaromtrent moet duidelijk wor en en
de diskussie over ...at nu do speerpunt moet zijn bij de de
ratiseringsstrijd,de aanvragen van het epparimenteerartikel of— eisen aan
de WUB moet op korte termijn goed gevoerd worden .
-Over het propagandabeleid nog het volgende :Pamfletten moeten geen
opsomming zijn van aktiepunten en eisen,maar in de eerste plaats een
goede beargumentering van standpunten inhouden . En zoals al vaker
is opgemerkt „6n goed pamflet is beter dan zeven slechte .
de politikologen
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Dit seminar sti :aat in het tea :er. pan de versterking en de uitbouw vaan. d e ASV,'.
als politieke vakbond var-, s
c`nt :-:i . DI, t
e3 è i
fc
rê;n door de mogt,li jkac9den cri f riktie ia?' te i~C Vd:l
een ktiviteit van de,
-JV/ U.ie eigenli jl_ no-i it
-JV
cd v : _n
grond i í gekcri ea- ''De Rode Draad' , .. ; .
c?i skussie/infcrmaic - bia..l .
y
jomraer genoeg i de ee : ronk . ; li jke opzet van .-,.e R :)-Le Draad moeilijk te echtr- èi.ale:n zotl .~1 er ni ~èt verre :!cn kan worden naar a .r?lieses uit het verleden . c'oo'l].-~,',
deze Elnr èI lESes er echter z?. -, 11 ~Cc,;st, 1: :=a ui-tg ve- beleid van de Rode Draad
eals dat in d .e prakti k V -sn de ,fgclJ?en j !- :?en tot è stc.iid is gekomen, ˜,even hi ~_
;reinig blijk v~ -èn . De l .el._in,,r7 èj k,s'è, c _fade Draad die ooit var-scheten i :-2, zal
r a iwi jfeld h :. :t kon ept van -de politoke vakbondsbros jure zijn geweest . Dr;,.: .rna
iS de Rode Draad ste( is de naam ` .'ooi de verschillende seminar-mapp'en (~e :leest
en heeft ze nooit een duiri .eli ;,ke rol . gespeeld .
D aaro?i is het ook niet zo zinvol om een uitgebreid
.-le evaluatie' van de es :hic denis van de Rode, Draad te houden, maar zullen we haar geschiedenis , veel moer
moeten gebruiken als een ervaring die ons geleerd heeft hoe moeilijk het in
*de praktijk van do ASVA i om een dergelijke uitgave beleid van een diskussie
informatie-blad te ontwikkelen in de ruimte die de ASVA op het ogenblik hiervoor heeft . We zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen, .
nieuwe inspannningen
en initiatieven ontwikkelen .
In de rest van het stuk. wordt allereerst geprobeerd de richting
te geven voor op welke ontwikkelingen de Rode Draad zou kunnen inspringen .
1 . In het stuk over het onderwijsbeleid van de ASVA wordt gel :onstateerd dat de
ASVA het komend jaar op het gebied van de onderwijs-inhoud, de wetenschapkritiek en aan de functie van de verschillende universitaire' opleiding meer
aandacht moet beste. Daarbij is reeds verwezen naar het feit dat in de ver- .
.en
schillende fa kulteiten - è bijna allen -- hier veel aandacht aan besteed wordt
en er ook reeds een aan - bal positieve (en negatieve) ervaringen met de k demo-è
i.r.atiserirlg van het onderwijs zijn opgedaan . De informatie hierover en de dis',cussie over wat abstrakt genoemd kan - worden de visie op de ontwikkel .ing van
de universiteit, in d'' ASVA te weinig aan . bod komt . Het ASVA è- beleid bied l_ier-

voor op het ogenblik ook te weinig ruimte . dc onderui jskoiimraissie kan blij zijn
wanneer ze in st,LC t is le aktuele 'ocleidsm .at'rgelc n op r.dekwate wijze te volgen,
d,' beleidsraad zit vol me-'1' di2lkussi.e s over het gelei .'.d van ~1 -; ASVA in al
haar onderdelen
: en Poorter zit roet ëo moeili jkhoi el dat ze -,lle„il maar
.nalies
'alles kan beschrijven .naait en -,,
"onlsea'ouar", zwoerthoo-re lies aard ' ."Het gevolg hiervan is dat geen enkel org an i n de ASVA, zich
konsekwent bezighoud met hett aanzwenge=eik, het vÀschaffen van de. nodige informatie over de ontwihkelingenn die ziebi :binnen do verschillende, wetenschaps
gebieden voltrekken ( z esrel . i n de studieprogramma's maar ook in de beroeps
praktijkè van de alkademici) met al .~ gevolg d,-,.t diskussie over hoe de univorsitiet verder ont~ril-,'_eld . moet worden nooit op een hoger vivo rlordt gebracht .
Dit terwijl juist daarin voor de studenten cori belangrijk en essentieel vrna-g--puit ligt ir huri studie en ze op het ogenblik . op goed georganiseerde wijze
slechts de a-dialektiese visie op "het"burgelijke" kar.'a.kter" van dc wetenschap
en de universitoit voorgeschoteld krijgen en hun door C'c regering als perspektief de konkretisering vaan de studie in de verschillende eroepsvarianten
. . in de herg strulcturering geboden worden .
Iet is ook een zaak van ons, als ASVA, als anti 'co .pit,a.listiese progressieve
beec-gi-ng in Nederland, d .a.t wij onze drie uitgangspunten mbt . cle studie--inhoud
gaan . konkreti.sercn en biijj de studenten ter diskussià stellen . Niet abstrakt
maar mot c?-ie urvaz i.rgen lie wij in de fakulteiten in ons studieprogramma èa opdoen en die wij - docrciat we over een OItGANTSATI èU - beschikken uit andere organen hebben weten op de kop - te tikken . (Universiteit en Hogeschool, vertalingen
:1:
e l:c .) . Teven . zal door verslagen van thema.-groepen zoals de LBO-groep, de
w
zij jnswerkgroep en de hoogcv, .ilv?: oei , naar de studenten toe hot"defensieve" al:'tiebeleiu - zoals veel studentouu het toch ervaren - meer inhoud krijgen . Niet met
hoogdravende 'ideologieàn over wat we willen ;netde universiteit maar met konkrete
ervaringen die wijj `::;iaiticc.rca. hebben .

2 . Do ASVA hc ;;ft in i,
tieve solidariteit vC. :i d

_.
d ~uUcnt : :. : l 'L

è: 11(ivi'
Jt '~ Ula:1 .1~ SurUc 1J . ê1 - t i j en_ .akti.sc; i n anclr'rrn onderwijssektoren - maar
*,1 o
ir. SCI . . .~_'L O' .. 6,7f .-t i c . . nl,,'ii
onderdrukt i, bevolkingsgroepeen
in -andere landen . Dr;zc <:olid ritela, is door ons stac :cl:, ezic:r
è^ r::
l naei i jk o•i èl i;r :.'è. ee 1 var . o iz ,otr è
10 1.1 1 a•s steun ^ê1 di? ?flti-lmpt ri . 1 1'
se krn èo hten (door pol :_tiei:e beinvloc ding hier) v-.r.
l,:anaen maar oei ; —ls
con bel^ :ngri,jk middel om ,Ie stu1c . :tcrl .:onA
inzicht te geven in do
talistivse verhDudini;en die ooit v . n invloed zijn op onze ei!`(,n strijd.
voer de bolan,gsn v -in de ,^ èt udcèrr+en .
In het buitenlan(..stuk wordt - wan :oer het goed is - reeds duidclij':;. gem^-kt
dat-v ons buit enl ::nr?bei ;, i l rr
"~ F
rw i 6
rlis,~ie,,o
`"
bed.j ::.,"t mag wordtr.a masil
dat he t een bel^.noriji :c plaats
vervullen in de progressieve bcwre. we zijn . D .L-rc
gin_g dis
;;ii is het o- ;kk ze bel ; n,rijk ll; wij veel moer dan in
het verleclcn naar de studenten to, i_ihoud..eli jkerc informatie verspreiden,
dan dat doorgaai s ron-I
:_onflikten i^ de massa- kommunikr .tie-m:iddelen gebeurd . Mn r niet allee daarom .
Hot- is ook voor dc interne demokr :_tiserin6 v.-.a.r; 1c ASVA van essentieel belang dat bc l :.ngri jke vcrklarijen (-l ;routi:ons ook van andc .re sekretariaten)
die het ASVA-be :;tuur over buitenl : .radse kon flikten (zoals bv . het 1001proces)
uitgeeft, naar de leden toe uitbrengt om enerzijds de leden dee mogelijkheid
te geven om
z een inzicht te. k::;i jgen in het doen en laten van haar
vertegenwoordigers en anderzijds nin naar onze leden toe bepaalde : fiskusies
te initieren .

. ..,
O J :,. Cii ; .,1

Dat aan een uitg lbreider'e - informatie stroom ook in _amsterdc :m veel .behoefte.
op dit gebied bestaat 'h_c :;ft ons de ervaring met de i .:idden-Oosten map 1 .:a.ten zien . Tevens toont het laatste, aan dat we in staat zijn om een brok
belangrijk, informatie te verzamelen en uit te geven, €z. :ks
Dit zal in de toekomst echter kon :ekwenter moeten gebeuren en hierin kan de
Rode Draad een belangrijke funk-tic vervullen .

3.

De ASVA is een politieke vakbond van studenten dwz . dat zij op de eerste
plaats opkomt voor de belangen vei do studenten en deze daarnaast plantol
in een : . . -ci tc,at l)-v . rlz 50 . . "iri hot kader v= de, algemene strijd tegen
het monopoliekapitaal" . . .(einde citaat) .
In de ASVA worden daarom vaak belangrijke strntegiese diskussie gevoerd
over enerzijds waar de belangen van de studenten liggen (viel of niet hot
derde huurpand) en .indcrzij ls over - wanneer dat in een veranderondo politieke situatie nodig is, zoals bij d .o kabinetsformatie, het poLtie-ingrijpen
otc . - de algem,~n : poli ti .ice situatie o een bepaald moment rond een bepaalde
kwestie . Op het ogenblik worgden d : :rgcl.ijke diskussiec, slechts in do beleids. gevoerd . aar oanleiding daarvan worden er d,-m st è~ndpunten geformuleerd
raad
en deze (misschien is net iets te overtrokken gesteld) worden dan_ aan de studenten meegedeeld met het v( ;rzoek om op basis van cl .-.ze standpunten in nktie
te komen .
Deze situatie gaat geheel voorbij èaan het feit dat de ASVA gelukkigerwijs
de laatste jaren in de verschillende fakulteiten een belangrijke basis heeft
gekregen die een doorslaggevende rol speelt in
dg uitvoering vnh haar
.
Jammergenoeg
echter
veel
te
weinig
in
de
totstandkoming
v .-,.r. dat
beleid
beleid zoals in het verleden reed : meerdere malen ter diskussie is komen to staan .
Een belangrijke bijdrage voor het oplossen vc .f: dit "slepende ongenoegen"
kart het betrekken van cie loden bij belangrijke interne diskussies in r :c
bolcidsra :d zijn, waardoor het voor hen mogelijk wordt om allereerst meer
inzicht in cl;.: achtergronden van de standpunten van de ASVA to krijgen . D
En wanneer d aa,rtoe 'aanleiding bestaat in de groepen een dergelijk ntraldTurl -t
dat op basis van de
op fundam'-,natel- wijze terr diskuss ie te stcllen
verslagen van ae beloilsr ia,ifraktie kan . Dit betrekken van de leden bijj
do diskussies over ons beleid - 'icon' ,de publikatie van b' langrij jke stukken
uit die di .r-,kussie - kan ook een 1,c+langri jke funktie hebben in het werven
van ,Actieve leden in de f akulteitcal, maar ook om die leden die zich niet
willen inzetten (of kunnen) -dc
direkt nktief voor haat beleiid van tc.

-3Het is echter niet de bede •ing c : 1,1 .:e -, 0 : .:o2a ; ia : .c ico_,~;
''
: ::,^'cvcl'
b_1
- ,:id vin ~Ie . . :SVA te taan voeren buiten . de beleid ;;,
Ca .
e uCi . .L,
iai,i JLsir Cid .: : Va aevft tii wezen dat we aan getheoretiseer ori h :,t thcoreticeren_ S dus los vr::n de
eiE ;_i1li jl .i: i'i. :;,_uc,i :, è,* : n .,;:
:t .. ..uy ~~• tirc .;,_er., rï . :t :, hebben .
In de Rode Draad zuil2r. $lech -ts bel :'.nrrij e st-, ;_r.è1cer,
opgenomen' moeten
L:ord.rn s >tL-l ~• rl
t; 1i .i—arl ,a il l'..
~7oor tC
v: n
.b
en die dus iflcomsti g zijn v .,.r. die ere-'.nV .L die deze pr-kt-ijk mr.ken : de beleidsraad en de . ,:;roe ;jva .
4 . De A S1A geel .at op b .Y ogenhl-k . gin
z2~tt .:r :! i el' .,~r'_i
maar ook
omvangrijk terrein met haar ..-kti-ri-, i .tcr_~ . Dit heeft er in het Verleden
vaak tb,
.
dat d .: bcleidsrw? :,. zelf - cri 1' c_ . a :. aan :naar niet v-r-_
de leiai slareken - nipt i,l t^ . .~.t i ' n;'Lie at
1í ; oht t :,
R
in belangrijke aktiviteit :,:: vc;n jr.
zo.a s Somm~ge f 1rultLit .~ok i . .nlcties
Piet name is d7t h , -.t
ontwikkelingen in cic verschillende faculteiten . Deze leemte aan kennis heeft op de eerste plaats tot
gevolg dat de groep die in aktie staat nergens gedwiDngen wordt de algemene a spekten van haar aktie ter diskussie te stellen waardoor ervwringen
in andere fakulteiten_-_ .
r--=.'.'
.: A niet uitgewisseld
worden* en op de' tweede pl^ è..~ts h .--, T, urLiver .;i-íacre beleid van de ASV .D,•te
weinig versterken en bepalen . pff .
Hoe belangrijk :21z- eer, snelle verspreiding van mn . de achtergronden bijj
bepaalde 'konflikten en de ervaringen .die erin opgedaan zijn, voor de
studentenbeweging is, laat de huiddi,c- situatie rond Daudt (zie elder3)
zien . Van een dergelijk vírslag kari ook een bepaalde scholende werking
uitgaanwanneer er in de Rode Draad - meer dan in Poorter mogelijk is de achtergronden van bepaalde eisen in worden toegelicht . Achtergronden
die ook voor andere fakulteiten belangrijk kunnen zijn omdat -wanneer niett
gezeurd wordt maar een aantal tilgc :rcnr. tendensen aangegeven worden - d
student hierdoor een inzicht kan krijgen in een bepaald wetenschapsgebied
of een bepaalde (bijvak)fakulteitssitu .atie, v:.-.t naast scholend,ook nog
gesprekstof voor de kroeg opleverd . (sociale funktie Rode Draad) .

5 . Dit zijn slechts, enkele punten die voor de beweging van belang zijn,
aanvullingen of . liever initiatieven in de toekomst van de verschillende
leden kunnen een goede opzet v,. .n d.e Rode Draad gaxèanderen .
Naast . het het feit dat in dc Rode Draad ook bel .ngri jke - '
mits kort
genoeg - nota's van de ASVA in de ',l ode Draad eert massalere verspreiding
kunnen krijgen,
.' kan cie Rode Draad ook nog een belangrijke sociaalkulturele furlktie vervullen .
Doordat de ASVA een grote. orgrnisatie geworden
ook al moet die nog
verder uitgroeien - zijn ook cic intro :soe van de verschillende'ektieve
leden veelzijdig . V~Lak stuitten die. lenen op st ;:kken over bepaalde pro-è
blemen die niet massaal vorsproia . werden maar dat wel verdienen : te denken
valt hierbij nan vrouv :onemancipatie et .
.
boor het verspreidden van d rgclil jke stukken vervult dt, ASVA een bela èn gri,jre
va1cbondst èaa ,-loardat, ze hier
tegenmoet kamt aan een van -do grootste
behoeftos
clo stuclent(.) hebben,- het vzrzainelen van ke :nn.is!, fundamentele brede wrot : nsc1aappeli jke orient .-tics over maatschappelijk relevante
vraagstukken kunnen in de ?opa :: Draad con belangrijke rol vervullen .

is -

11 .l .

Tot zover een ov .rzicl-it van het vi,.nrom en het wat van de Rode Draad . Uit de
beschrijving en de kop kan al opgcma.akt worden : : . op welke wijze de Roto
Draad eruit zal zien : . Een liefst ma.^.nde,li- ks verschijnend gestencild
mapje, waarin verschillende onderes rata. aan de orde komen en dat zich
financieel zelf zacl moetenbc(:druipeen e s'tSV :i-loden kunnen het goedkoper
krijgen d^.n - niet bt i J -leden 50 cent) .
Wanneer (Ie ervnrihgern dit
no ;,iti ,.f zijn zouden è èe er toe over
L

non gaan om in de toekomst een rabbonnumont in
gezien de Crv'rinf;cn in h(A

te:

I=-

stellen maar dit is nu

de race dra .: . .

4 -

Do erenis- tie v ::n : .e

Ora d, een redr:ktieraac' .

Gezien de grote -;c1,;ierin ..ss~ wc~^ronder hot seminar bedolven wordt will :.;n we hier con aant_ 1 punten aangeven .mbt .
de lrganisc :.tie v ._j.a
. . ::e hole Draad .
een kontinu en akti ~~ witg~ .ve beieic in '2e 2S Vit jog<aranC .eerd zijn, cl - ,! 1 z ;..l hiervoor in di; o pbou,w van de organisatie ruimte gekree^erd : ;,:i',:tei1 word(:.-n . Deze ruimte is er
op het c eihuk ne ;~ niet . D_ . : .rori stelleii we voor een nieuw
or,:-, aan hiervoor te* kreeercn, . : :.t . zich met de uitg:aive~, van
cie Rode D -'.aau Gaat belasten,,
- Wil een der:;elijk orgaan een ui :-'eli,jk ond0
rstcun-ancle funktie voor het beleid' v`_z :le ASVA hebben, clan dient het- ook
onder verantwoordelijk_isie, van de beleidsbepalende organen
van de ASVA te vallen (en niet onder met haar -gelieerde stichtin ;,en zoals bv, de SUA), te weten de beleidsraad . respd
het lastuur .
We stellen daarom ook voor dat de redaktieraa .d ingesteld wordt
door de beleidsraad4t/aan hzar onverkort verantwoorcleli jkij ;;id
schuldig is . Om dit te garanderen kunnen uitgaven van dode
Draad wat betreft de onderwerpen (inhoudsopgave) eerst in de
beleidsraad besproken worden, daarna door participatie van
:orden en achter.
„Cn bestuurslid in de redaktieraad begleici ;
af of wanneer er konflikten zijn met .liet bestuur in de beleids- raad gesanktioneerd worden .
c

- Naast politieke verantwoordelijkheid die de beweging voor het
beleid van de ROde Draad draagt, zal er ook voor gezorgd moeten worden dat de .?edaktieraad zodanig georganiseerd is dat
ze ook organisatories aan de bewdging vast zit . Dit hoeft
echter niet meteen te betekenen dat de redaktieraacl een vertegen ;wooordi ;;c;nd lichaam wordt - niet, omdait het vaak niet haalbaar is in -de huidige stand van de beweging - maar dat er wel
nauwe politieke kontakten zijn met de ASVA -centraal (de laleici_sraad, en de sekties) en - riet de fakulteiten .
Hiermee zal bij de samenstelling van de Rode Draadr?dzktie
zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden .
Om dit te koordineren zal er gezocht moeten worden naar een
soort cr ; ni. ,- tori es "lto ofdredcrkteur"die dan temns lid is vnn
het SUA-bestuur . Door dit laatste kan de redaktie ook een belangrijke initiàrende rol vervullen voor hot uitgave beleid
van de S .U.A . .
- Tot zover enkele punten, die een mondelinge' toelichting zullen behoeven . We stellen voor dat -na nadere diskussie op het
zondag een principebesluit neemt
seminar - de beleidsraad
ever deze reclaktierand en de week daarop aan de tweede ondergecshrevene mensen doorgeeft uit de verschillende groepen
die voor een dergelijke r ::daktie bereid zijn z ich. i n tea zetten .
Deze mensen kunnen - nadat ze door de beleidsraad zijn goed
gekeurd - een beleidsplan maken root daaraan gekoppeld een
uitgebreider voorstel voor haar organisatie, haar verantwocrdelijkheid en een voorstel voor dc tweede Rode Draad van dit
nieuwe en strijdbare jaar .
dir . SUA .
socioloog .

