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Ex. no. l\

Dit exemplaar bestaat uit k blz.

BULLETIN STUDENTENACTIVITEITEN
No. 2

Op een recente vergadering van het Landelijk Overleg van Grondraadsbesturen (LOG) is gesteld, dat het onmogelijk is v66r Pasen een
landelijke demonstratie te organiseren, temeer daar, behalve in
Amsterdam en Groningen, de grondraden in het algemeen nog te weinig
activiteiten aan de dag hebben gelegd. Om die reden heeft de beleidsraad van de Groninger Studenten Bond (GSB) tijdens een vergadering op
l't maart j.l besloten zelf meer te gaan ondernemen, waarbij het de bedoeling is dat dit ook landelijk aandacht zal krijgen.
Op 20 maart is daarop een meeting gehouden met o.a. afgevaardigden van
politieke partijen en vakcentrales als sprekers. Deze bijeenkomst werd
gevolgd door een demonstratie op 23 maart*
(Bericht van 22-3-1972)
Tijdens een vergadering van de beleidsraad van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) op 3 maart j.l* is over de landelijke
demonstratie (die het LOG diezelfde dag besloot op 21 april a.s. in
Den Haag te organiseren) gezegd, dat daarmee niet gewacht moet worden
tot de datum van de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer
bekend is. De vaste Kamercommissie, aldus de studenten, zal na het
indienen van het wetsontwerp een hearing organiseren. Door de druk
van de studenten, aldus de ASVA-beleidsraad, moet de datum van deze
hearing zo ver mogelijk naar voren worden geschoven. De acties moeten
de procedure vertragen. Vóór de behandeling door de Kamer, die begin
mei zou kunnen plaatsvinden, moet de problematiek van de f. 1000,collegegeldverhoging, controversieel in de belangstelling komen»
(Bericht van 17-3-1972)
Op de LOG-vergadering van 3 maart, waar bleek dat er aan de coördinatie in de studentenbeweging nog veel ontbreekt, is na veel geharrewar besloten op 21 april in Den Haag de landelijke demonstratie en
meeting tegen de regeringsmaatregelen te houden*
(Bericht van 10-3-1972)
Gebleken is evenwel dat de Delftse studentenactivisten bijzonder
sceptisch staan ten aanzien van de vraag of deze landelijke actie
wel van de grond zal komen. Zij voelen meer voor acties binnen het
eigen territoir.
(Bericht van 10-3-1972)
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Op l1» maart j.l. vond een onderhoud plaaTB"^van"1tOQ-afge vaardigden met
vertegenwoordigers van de confessionele partijen. Het bleek daarbij dat
de laatsten bekend waren met de verschenen LOG-krant. In de discussie
gingen zij "een heel eind mee" met het standpunt van de LOG-afgevaardigden. Zij konden evenwel nog niet zeggen of zij bij de stemming in
de Kamer t.z.t. vóór of tegen zouden stemmen*
(Bericht van 21-3-1972)
Situatie in Amsterdam
Tijdens een vergadering van de ASVA-beleidsraad op 17 maart j.l.
bleken de aanwezigen over het verloop van de acties in Amsterdam,
niet ontevreden te zijn. Wel waren sommige filosofen van mening, dat
de actie te weinig politieke kleur vertoonde.
Beleidsraadslid
gaf als zijn mening te kennen dat bezettingen op dit moment niet opportuun waren, omdat de autoriteiten
de studenten "toch in hun sop laten gaar koken". (Opm.: Dit sloeg
kennelijk op het niet-ingrijpen in de VU-bezetting.)
(Bericht van 22-3-1972)
Inmiddels is het eerste nummer van de "ASVA-1000 ballen krant" verschenen. Het bestaat uit één blaadje aan beide kanten gestencild.
Daarin wordt o.a. gesteld, dat "deze week moet worden duidelijk gemaakt dat enkele correcties op de ergste uitwassen van de 1000 gulden
niet genoeg zijn en dat De BRAUW het wetsvoorstel maar beter helemaal
kan vergeten". Daarbij wordt opgemerkt dat nog steeds de veronderstelling overheerst dat de studenten bij hun streven kansloos zouden
zijn. Dit blijkt uit het feit, aldus dit ASVA-blad, dat de open brief
en de argumenten van het LOG in de pers zeer weinig aandacht hebben
gekregen.
(Bericht van 23-3-1972)
De demonstratie op 23 maart is intussen een redelijk succes geworden.
De politie schatte het aantal betogers op meer dan vierduizend. Zij
konden niet allemaal in de aula (Lutherse Kerk), waar vertegenwoordigers van de PvdA, PPR, PSP en CPN, alsmede van het Actiecomité Onderwijs en van de wetenschappelijke staf van beide universiteiten hun
bijval aan de actie betuigden.
Ben deel van de betogers hoorde de toespraken door middel van een
geluidsinstallatie staande op het Spui aan.
Een spreekster namens de ABOP drong aan op een gezamenlijke onderwijsen studentendemonstratie in de eerste week van april.
(Bericht van 24-3-1972)
Situatie aan_de Vu
Volgens een bericht in "Ad Valvas", het weekblad van de Vrije Universiteit, van 17 maart j.l. heeft het "Comité Democratisering" de kiezers opgeroepen de verkiezingen voor de universiteitsraad te boycotten nu de Kiescommissie die candidaten heeft geweigerd die hebben
nagelaten de verklaring van instemming met de doelstelling van de VU
(de "grondslag") te ondertekenen. Een oproep van het comitS aan de
andere candidaten om zich uit de verkiezingen terug te trekken blijkt
niet uitvoerbaar, omdat zij direct na het sluiten van de termijn van
candidaatstelling zijn geregistreerd. Candidaten kunnen wel verklaren
na hun verkiezing een benoeming in de Universiteitsraad '72 niet te
aanvaarden.
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In een door de SRVU uitgegeven persbericht is de weigering van de
candidaten bekritiseerd als een poging om georganiseerde progressieve groepen buiten de raad te houden.
In een pamflet stelt de SRVU, dat de Universiteitsraad nu "geen
geschikt kader meer is om te strijden tegen de bezuinigings- en
afbraakplannen uit Den Haag". Daarom wil de SRVU met groepen in de
andere geledingen de verkiezingen boycotten en verdere activiteiten
buiten de Universiteitsraad om organiseren.
Opm,; Het "Comité Démokratisering" is opgericht na de bezetting van
de VU die op 26 februari j.l. beëindigd werd. Van het comité
maken vier professoren deel uit, per faculteit één student en
één wetenschappelijk medewerker, terwijl ook van het technischadministratief personeel zich enkele personen hebben aangesloten.
Situatie in Delft

Sitüatie_in_Groningen
Binnenkort - vermoedelijk op 7 en 8 april - organiseert de GSB een :
seminar, waar o.m. zal gesproken worden over de lijn die deze studentenorganisatie zal moeten volgen t.a.v. het studieprogram, over
de belangenbehartiging, over de evaluatie van de politieke vakbond
en over de consequenties van de boycot van de verkiezingen voor de
Universiteitsraad»
<Bericht van 22-3-1972)
Volgens een persbericht van 21 maart j.l. heeft E. STEENBERGEN,
voorzitter van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP)
tijdens een vergadering op 20 maart j.l. in Groningen meegedeeld
dat de drie vakcentrales zich tot de Tweede Kamer zullen wenden met
het verzoek de wetsvoorstellen inzake de collegegeldverhoging nog
niet in behandeling te' nemen. Eerst moet namelijk een nieuw systeem
van studiefinanciering worden ontworpen.
Opm»: Vermoedelijk is deze uitlating gedaan tijdens de op 20 maart
j.l. in Groningen gehouden vergadering van de GSB met politieke
partijen en vakbonden*
Situatie_in Nijmegen
Volgens een bericht in het Nijmeegs Universiteitsblad van 9 maart 1972
waren er in februari j.l. moeilijkheden na een inzamelingsactie voor
de stakende metaalarbeiders* Een deel van de studenten weigerde het
ingezamelde geld via een comité, waarvan o.a. de Unie van Studenten
(USN = grondraad) deel uitmaakte, aan belanghebbenden af te staan.
Op grond daarvan werden op een in diezelfde maand gehouden ledenraadsvergadering 7 van de 25 ledenraadsleden, geschorst. Het beleid van
het bestuur werd door een meerderheid goedgekeurd.
Ten aanzien van het ledental van de USN werd uit dezelfde publicatie
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bekend dat dit in september 1971 ca 350 bedroeg, nadat men er de
voorafgaande periode ongeveer 200 had verloren. Aan de verkiezingen
voor de ledenraad in november 1971» zouden slechts 80 personen hebben deelgenomen (die 35 ledenraadsleden kozen!).
(Zie ook het bericht in bulletin no. l inzake de bezetting bestuurs
gebouw Nijmeegse universiteit op 16 maart j.l. door aanhangers van
de Marxist! sch-Leninistische Studentenbond - HLS.)
Tijdens een op 26 en 27 februari J.l. gehouden congres van de Utrechtse Studenten Faculteiten (USF) (- grondraad) over een "beleidsplan",
werd een "Actiecomité 1000 gulden: nee!" opgericht. Voorlopige plannen
een informatie-avond, een grote manifestatie en demonstratie in samenwerking met actiecomité 's in andere steden, collegestakingen en protestvergaderingen en intensieve verspreiding van informatie over de
oorzaken en gevolgen van de voorgestelde collegegeldverhoging.
Op 28 en 29 maart a. s. wordt in Woudschoten een vergadering gehouden
van presidia van de universiteiten en hogescholen, waar het Mc Kinsey
rapport besproken zal worden. Op 23 maart zou een LOG-vergadering
plaatsvinden, waar zou worden uitgemaakt of men daartegen actie zou
voeren en zo ja, hoe. In het laatste geval zou de USF de actie voorbereiden.

29 maart

1972.

