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BULLETIN STUDENTENACTIVITEITEN
No. 11
Boycotacties van studenten tep;en de verhoging van het collegegeld.
Universiteit van Amsterdam (UvA^

Tijdens de eerste inschrijvingsdag, op 23 augustus 1972tbezette een
groep leden van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam, verenigd
in de actiegroep "Weg met de Wet", het inschrijvingsbureau van de
Universiteit van Amsterdam (UvA). Hen deed dit met de bedoeling om
de inschrijvingsprocedure te rekken, totdat het nieuwe kabinet de
duizend-gulden-naatrepel zou intrekken. De ASVA liet weten dat de
bezetting voor onbepaalde tijd zou worden voortgezet.
In een plenaire vergadering verduidelijkte de voorzitter van het
college van bestuur, mr
, het standpunt van het bestuurscollege. Hij zei blij te zijn dat het bestuur en de studenten het samen eens waren over de kwestie van de collegegeldverhoging. "Ons probleem is dan ook niet dat u actie heeft genomen,
maar wij menen wel dat degenen die zich na het aanhoren van alle
argumenten toch willen laten inschrijven, hiertoe de gelegenheid
moet worden geboden".
Overigens zei mr
dat het bestuur niet veel kon doen
tegen de acties. Hij liet duidelijk blijken geen ingrijpen van de
politie te willen. Alleen als er gevaar voor mensen of het gebouw
zou ontstaan, zou het bestuur over politie-ingrijpen kunnen gaan
denken.
Namens de actiegroep zei
, dat de actie grondig was
voorbereid. De bezetters achten de actie noodzakelijk met het oog
op de komende verkiezingen. "Het is de start van een grote onderwijscampagne", aldus
.(Persbericht 2^-8-1972)
Opro J.«Deze laatste opmerking van
, oud-ASVA-voorzitter,
is bijzonder interessant en wordt nader verklaard in een mededeling van de ASVA aan de leden van haar beleidsraad. Volgens deze mededeling, van ca 14 augustus j.l. wordt over de'
boycotactie gezegd, dat de ASVA-beleidsraad het er over eens
was, dat de politieke situatie ("een gammel kabinet, bezuinigingen in het hele onderwijs, verkiezingen voor de deur") de
basis kan zijn van een zeer grote en brede beweging in het
onderwijs, die een aantal eisen kan stellen aan een nieuwe
regering (een soort 0'72). In de aanloop naar zo'n manifestatie kan een landelijk studentencongres, als uiting van de
kracht en de eenheid van het LOG (Landelijk Overlegorgaan van
Grondraadsbesturen), een belangrijke functie vervullen.
Ook de frontvorming met staf en technisch-administratief personeel (TAS) en ook buiten de universiteit, achtte de ASVA
belangrijk. Wat het eerste betreft: op langere termijn moet
gestreefd worden (ook i.v.m. de herstructurering) naar staftas- studentencomitê's. Een aanzet daartoe moet zijn dat al
vóór de acties een aantal stafleden zich uitspreekt tegen
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bijv. het controleren van collegekaarten; zo 'n groep kan
dan de rest van de staf op dat punt organiseren. Het bestuur
benadert clubs als de ABVA(Algemene Bond van Ambtenaren) en de
VAWO(Vereniging van Academici bij het Wetenschappelijk Onderwijs); met het AAO(Actiecomité Amsterdams Onderwijs) zijn al
contacten die hoopvol stemmen t. a. v. een eventueel 0'?2. Verder
zijn ook naar partijen en vakbonden LOG-manifesten gestuurd,
na een eerdere verklaring vlak na het uittreden v.an DE BEAU?/".
(Bericht van 17-8-1972)
2.
zou onlangs lid van de CPN geworden zijn.
Tijdens een op 25 augustus j.l. in het "Maupoleum" gehouden
massavergadering van de ASVA, waar studenten sinds 23 augustus
het inschrijvingsbureau bezet houden, kondigde de huidige ASVAvoorzitster
aan, dat de ASVA in samenwerking
met de politieke vakbonden van studenten **) elders in het land
en met zoveel mogelijk andere onderwijsorganisaties een grote
manifestatie zal organiseren vlak v66r de verkiezingen. Daar
wil men de politieke partijen vragen zich ui b te spreken over
de hete hangijzers in het onderwijs, zoals het vormingswerk
voor werkende jongeren en de college-en schoolgeldheffingen.
Over eventuele hardere acties zei
: "De actie
zal een massaal karakter moeten krijgen als we intrekking van
de wet willen bereiken. We moeten echter voorkomen dat studenten op de een of andere manier de dupe worden van de boycot,
zoals bij het verkrijgen van een kamer in een studentenflat.
Daarom zal misschien hardere actie nodig zijn met het risico
van hardere tegenacties". (Persbericht van 26-8-1972)
In navolging van andere universiteiten is ook de UvA overgegaan
tot schriftelijke inschrijving (Persbericht van 25-8-1972)
bestuur van de sub-faculteit andragogie van de UvA zal alle
studenten die de 1000 gulden collegegeld niet kunnen of willen
betalen toestaan onderwijs aan de faculteit te volgen. Geen van
de personeelsleden van de sub-faculteit zal overgaan tot controle
op het bezit van collegekaarten, zo is in een communiqué meegedeeld. (Persbericht van 26-8-1972).
De Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BV/A), de Amsterdamse
afdeling van de VAWO en het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) hebben zich in een gezamenlijke verklaring achter
de acties van de studenten gesteld. (Persbericht 25-8-1972)
Tijdens een actievergadering van de Studentenraad van de VU (SRVU)
op 2J augustus j.l., waaraan volgens de pers ca 175 studenten deel
namen, (maar in werkelijkheid ko a 50), werd besloten de inschrijving voor eerstejaars, die op 2*t augustus zou beginnen, plat te
leggen» (Persbericht 24-8-1972)

* *) Tot de politieke vakbonden van studenten behoren de ASVA, de
Studentenraad van de VU(SHVU), de Unie van Studenten te
Nijmegen (USN), de Groninger Studentenraad (Gronstra), de
Wageningse Studentenraad (WASTRA) en de Leidse Studentenbond . (LSB)

- 3"Trouw" stelde aan
, sinds vorige week voorzitter
van de SRVU, de vraag of boycotacties tegen door het parlement aanvaarde wetten, kunnen worden toegelaten. Zijn antwoord luidde:
11 1. In het algemeen moet men zich neerleggen bij besluiten die door
een parlementaire meerderheid zijn genomen.
2. Vanneer een wet niet op democratische wijze tot stand komt, zijn
de betrokkenen gerechtigd zich tegen de uitvoering van de wet te
verzetten.
3. In het geval van de duizend gulden collegegeld is er geen sprake
van een democratische procedure. In de Eerste Kamer was geen
meerderheid voor de duizend gulden, alleen dankzij de crisisdreiging kwam de wet erdoor.
4. De studenten moeten zelf uitmaken of een wet al dan niet democratisch tot stand is gekomen.
5. In principe is het denkbaar dat ook andere groepen dit recht
opeisen, wanneer zij het niet eens zijn met een wet.
6. Wanneer een volgende regering de duizend gulden collegegeld
plaatst in het kader van een ander systeem van studiefinanciering
en daarmee een grote meerderheid in de Kamer achter zich zou
krijgen, zouden de studenten hun standpunt opnieuw moeten bepalen. Vooralsnog is hun actie er op gericht een dergelijke parlementaire meerderheid nog tot andere gedachten te bewegen.", aldus de huidige voorzitter van de SRVU. (Persbericht 26-8-1972)
De VU loste de moeilijkheden op 24 augustus op door de inschrijving
schriftelijk te laten verlopen. Daardoor had de actie van de SRVU
weinig effect. Studenten bezetten de hal van het hoofdgebouw om van
daaruit actie te voeren tegen de duizend gulden. Later op de dag hadden ze een gesprek met VU-bestuurders, die verklaarden dat zij de bezetters ongemoeid zouden laten. De deuren van het inschrijvingsbureau
bleven gesloten. (Persbericht 25-8-1972)
Technische Hogeschool^Delft
De studenten aan de TH-Delft houden zich tot nu toe nog rustig. De
leden van de Centrale Commissie (CC) van de Vereniging voor Studieen Studentenbelangen te Delft (VSSD) zouden onderling verdeeld zijn
over de vraag of men wel dan niet tot bezetting van de TH moet overgaan. De Delftenaren zouden "achter de broek worden gezeten" door de
ASVA en de Utrechtse Studenten Faculteiten (USF). Woensdag JO augus- '
tus organiseert de VSSD een massa-vergadering in de Aula. (Bericht
van 25-8-1972)
Technische Hogeschool Drienerlo
Op 24 augustus j.l. bezetten 35 studenten het bestuursgebouw van de
TH Twente. Daartoe werd besloten op een kleine vergadering van de
Marxistisch-Leninistische Studentenbond (KLS) en de Studentenraad
Drienerlo (S3D). In uitgedeelde pamfletten werd intrekking van de
collegegeldverhoging en het niet nemen van sancties tegen niet-ingeschreven studenten geëist. In de nacht van 24 op 25 augustus arriveerden in Drienerlo een 5-tal leden van de ASVA. De bezetters hebben
gepoogd de politie te provoceren, door zogenaamd namens het bestuur
de politie te bellen om maatregelen tegen de bezetting te nemen. (Bericht van 25-8-1972)

- kOp vrijdagavond 25 augustus werd tijdens een vergadering van de
hogeschoolraad een motie aangenomen, waarin in wezen de bezetting
werd afgekeurd. De vergadering werd namens de bezetters bijgewoond
door
, lid van de SRD. Daarop werd de bezetting opgeschort. (Bericht van 28-8-1972)
Maandagavond 28 augustus belegde de SRD een grote bijeenkomst om
zich nader over de motie te beraden. De studenten willen hun eisen
o. a. intrekking van de wet op de collegegelden, verwezenlijkt zien.
Eerder deelde
aan de radio, pers en ook
intern mee dat het bezettingscomité desnoods tot hardere actie zou
overgaan, zoals vernietiging van de administratie. (Bericht van 28-81972)
Technische Hogeschool Eindhoven
Aan de Eindhovense Tu is een actiegroep van studenten gevormd, die
willen proberen om alle studenten te overreden het .collegegeld van .
1000 gulden niet te betalen. De actiegroep heeft voor 28 augustus
een vergadering uitgeschreven om na te gaan welke acties eventueel
moeten worden ondernomen tegen de inschrijving die op die datum
start. (Persbericht 24-8-1972)
Ook in Eindhoven gebeurt het inschrijven schriftelijk. (Bericht van
25-8-1972)
Rijksuniversiteit van Groningen
Op 2k augustus j.l. werden in Groningen tegen 6? studenten die zich
uit protest tegen de collegegeldverhoging niet uit het Groninger universiteitsgebouw wilden verwijderen, proces- ver baal opgemaakt. Ook in
Groningen werd een comité "Weg met de Wet" opgericht. (Persberichten
25-8-1972)
Thans gebeurt de inschrijving daar schriftelijk. (Bericht van 25-81972)
Dertig leden van de wetenschappelijke staf van de RU-Groningen hebben
laten weten dat zij niet zullen meewerken aan een eventuele controle
op collegekaarten van eerstejaarsstudenten. De eerste hoogleraren die
hebben getekend, zijn
. Zij vinden dat de verhoging van het collegegeld opnieuw bekeken moet worden,
vooral nu er een kabinetscrisis is uitgebroken, terwijl de verhoging*
door het parlement is aangenomen, omdat er met een kabinetscrisis
werd gedreigd. De stafleden zijn een handtekeningenactie begonnen.
Verwacht wordt dat de komende weken nog enkele honderden stafleden
zich achter hen zullen scharen.
(Persberichten 28-8-1972).

In Utrecht organiseerden de studenten van 21 augustus af een boycotactie tegen de inschrijving, hetgeen reeds die dag leidde tot politieoptreden. Daarna was het voor de eerstejaars studenten mogelijk zich
te laten inschrijven. (Persberichten 22-8-1972)
Met ingang van 28 augustus moest dat ook in Utrecht schriftelijk gebeuren. (Bericht van 25-8-1972)

- 5HTS-Unie stelde zich achter de eis van het LOG
De HTS-Unie, de landelijke organisatie van studenten aan scholen
voor hoger technisch onderwijs, heeft zich in een verklaring gesteld
achter de eis van het LOG dat de collegegeldverhoging wordt ingetrokken. Deze wet is, volgens de HTS-Unie, door middel van chantage tot
stand gekomen. Zij verklaart het komende studiejaar met kracht te
zullen werken aan de verdediging en behartiging van de belangen van
de HTS-studenten. Als eerste punt op het programma staat de strijd
tegen de schoolgeldverhoging van minister Van VEEN, waarvan de HTS'ers
eveneens de dupe dreigen te worden. (Persbericht van 23-8-1972)

De inschrijving in Delft begint op 30 augustus en duurt t/m 8 september. Zij vindt plaats in het hoofdgebouw van de TH. In het kantoor
van de VSSD zijn thans reeds spandoeken e. d. aanwezig met de tekst
"BEZET". (Bericht van 29-8-1972)
29 augustus

1972.

