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Landelijke studentendemonstratie og 30_fflei__aisi_in_Den_Haag

De demonstratie start en eindigt op het Malieveld en gaat langs de
Nieuwe Uitleg en over het Binnenhof. Dit, aldus een bericht van
25 mei 1972, omdat de Haagse politie geen toestemming gaf op het
Binnenhof te stoppen, sprekers hun zegje te laten doen en daar de
demonstratie te ontbinden. Eet is de bedoeling nu vóór en ni de
demonstratie op het Malieveld de toespraken te laten houden.
De Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) zou voor de orde-
ploeg die blijkbaar door Delft geformeerd wordt, een pamflet met
richtlijnen opstellen»
Voorts zouden zowel Delft als Leiden pogingen doen scholieren bij
de demonstratie te betrekken.
(Bericht van 25-5-1972)

De reeds aangekondigde bijeenkomst op 25 mei j.l. in Leiden, die
door ca 550 personen werd bijgewoond, startte met het instuderen
van liedjes tegen De BRAUW, die blijkbaar op de 30ste mei in Den Kaag
gezongen zullen worden.
De Leidse studenten komen met bussen naar Den Kaag. Vertrek vanaf
het station Leiden.
(Bericht van 25-5-1972)

In een op 25 mei in Amsterdam verspreid zgn. ASVA-vlugschrift, wordt
medegedeeld dat na afloop van'de actievergadering van 2̂  mei j.l.,
in verband met de collegestakingen de Oudemanhuispoort is ingericht
tot permanent actiecentrum. Naast verschillende vergaderingen, zul-
len' er films gedraaid worden en treden er artiesten op die solidair
zijn etc. Zaterdagavond 27 mei a. s. wordt er in de Oudemanhuispoort
een feest georganiseerd. De actievergadering op maandag 29 mei a.s.
start om 15»30 uur eveneens in de Poort.
(Bericht van 25-5-1972)

Bij de aanvang van de ASVA-protestvergadering op 2k mei j.l. werden
aan belangstellenden pamfletten uitgedeeld van Proletarisch Links
(P.L.). Daarin zegde P.L. steun toe aan acties, die deel uitmaken
van een anti-kapitalistische strategie, d.w.z. aan acties, die ge-
plaatst worden in het kader van een strategie ter omverwerping van
het kapitalistische systeem. Opgeroepen werd om steun te verlenen
aan het protest op 30 mei a.s. in Den Haag.
(Bericht van 25-5-1972)
Opm.; Proletarisch Links is een uitgetreden groep PSP'ers, die een

arbeiderspartij wil oprichten, waarin vooral trotskistisch
gezinde figuren een belangrijke rol zullen spelen.
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In Amsterdam werden pamfletten verspreid van het anti-duizend
gulden-comiti van de politicologen van de Faculteit der Sociale
Wetenschappen. Daarin wordt meegedeeld dat de subfaculteite-
vergadering van 9 mei j. l* zich heeft uitgesproken voor een schor-
sing van de onderwijsactiviteiten gedurende de actieweek van 2k tot
30 mei, die eindigt met de landelijke demonstratie op de laatste
datum in Den Haag*
Van dit comité maken behalve studenten (en studentenactivisten) ook
leden van de wetenschappelijke staf deel uit*
(Bericht van 25-5-1972)

26 mei 1972.


