
No. 1.078.617 Ex.

Dit exemplaar bestaat uit 3 blz.

BÜLLSTIN STUDENTENACTIVITEITEN

Nr. 13

Landelijke studentenitianifestatie op 11 november 1972 in Amsterdam

Op 11 november 1972 organiseert het Landelijk Overlegorgaan van
Grondraadsbesturen (LOG) in het kader van de boycotactie van het
collegegeld een landelijke studentenmanifestatie in de Beurs in
Amsterdam. Deze manifestatie is bedoeld om druk uit te oefenen op de
politieke partijen teneinde na de verkiezingen de intrekking te be-
werkstelligen van de wet op de verhoging van de collegegelden.

Vooral de beleidsraad van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam
(AGVA) was meer geporteerd voor het houden van een congres van enkele
dagen. Behalve het opstellen van eisen aan de regering, wilde zij dat
een poging zou worden gedaan overeenstemming te bereiken over het
politieke vakbondsconcept.*) Daardoor zou een dergelijke bijeenkomst,
volgens de ASVA, een duidelijke politieke functie krijgen. De achter-
liggende gedachte was ongetwijfeld dat men alles in het werk zou
stellen om tot een grotere politieke eenvormigheid te komen, waaraan
het LOG tot nu toe duidelijk mank gaat.

Vooitdurende interne moeilijkheden
*

Zoals in een vorig bulletin is vermeld, bestaan er een antagonisme
tussen het bestuur van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen
te Delft (VSSD) en de grondraad aldaar (Delftse Studentenraad - DSR)
enerzijds en het bestuur van de ASVA en haar grondraad ( = ASVA-beleids-
raad) anderzijds. De VSSD is namelijk vooral beducht dat de invloed
van de ASVA in het LOG te groot wordt.

') In de loop van enige jaren hebben vijf van de twaalf erondraden
gekozen voor een politieke vakbond van studenten, t.w. die van de
ASVA, de SRVU (Scudentenraad VU), die van de USN (Unie van Stu-
denten te Nijmegen), de Wastra (Wageningse Studentenraad) en die
van de LSb (Leidse Studentenbond). In Groningen is de situatie
iets ingewikkelder. Daar ontstond in juni 1971 naast de Gronstra
(Groninger Studentenraad, een geledingsorganisatie met een faci-
liteitenpakket) de Groninger Studentenbond (GSb) als politieke
vakbond. Inmiddels maakt deze GSb via haar gekozen afgevaardigden,
in de Gronstra de dienst uit.
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Delft is in het LOG-overleg over de studentenmanifestatie duidelijk
in de contramine. Zo zelfs dat een stuk, door VSSD-vertegenwoordigers
voor het LOG opgesteld, met bezwaren tegen het koppelen van de poli-
tieke vakbondsgedachte aan deze actie tegen de collegegeldverhoging,
door de ASVA-beleidsraad in haar vergadering van 25 september j.l.
als "onbeschoft" werd bestempeld.

Het is op dit moment niet (geheel) duidelijk wat de positie van de
overige grondraden ten aanzien van deze contraverse tussen V3SD en
ASVA is. Uit het resultaat van het overleg in het LOG en de weerslag
daarvan in de grondraden, kan afgeleid worden dat men soms aan de
kant van Delft staat en bij andere punten partij trekt voor Amsterdam.

Een voorstel van de Delftenaren om de manifestatie tot één dag te
beperken werdt zeer tegen de zin van de ASVA, door de meerderheid van
het LOG aangenomen. Ook een poging van de Amsterdamse studentenorga-
nisatie om de manifestatie in een demonstratie te laten eindigen,
lijkt niet gehonoreerd te worden. De meeste grondraden willen geen
demonstratie en voelen meer vóór een slotresolutie, hetgeen aanvanke-
lijk niet voor de ASVA aanvaardbaar bleek. 2iij was van mening dat de
ideologische eenheid van de deelnemers te gering zou zijn om in een
resolutie van een strijdvaardige eensgezindheid blijk te geven. Vol-
gene de laatste berichten komt er wél een slot-resolutie (die alle
eisen van de studenten aan de nieuwe regering moet bevatten) en géén
demonstratie.

Ook Telft was echter bereid water bij de wijn te doen.
De Delftenaren hebben er namelijk van het begin'af aan bezwaar tegen
gehad dat de Vietnam-kwestie en de moeilijkheden rond de Vereniging
voor Dienstplichtige Militairen (VVDM) gekoppeld zouden worden aan de
belangenbehartiging van studenten. Sind september j.l. stelde Delft de
zaak scherp: of geen aandacht aan Vietnam, of Delft deed niet meer mee
aan de manifestatie*).

Wellicht om de massaliteit van het protest te bevorderen, stemde Delft
- naar het zich laat aanzien - in met het uitnodigen van sprekers van
het Komitee Jongeren voor Vietnam (opgericht op initiatief van het com-
munistische Algemeen Nederlands Jeugdverbond - ANJV) en van de VVDM.
Wel werd de spreektijd van beide afgevaardigden beperkt tot resp. 10
en 5 minuten, terwijl de gehele manifestatie van 12.00 tot ca 1?.00
uur zal duren (inleidingen afgewisseld met films en popmuziek).

Speeches

In het LOG vond ook overleg plaats over de te houden speeches. In ver-
band daarmee kwam de SRVU met kritiek op een door de ASVA samengestel-
de toespraak over concrete actiemoselijkheden, welke kritiek volgens
de Delftenaren qua stijl en inhoud voor een groot deel tegemoet kwam
aan de Delftse wensen. De SSVU keerde zich met name tegen "alle vaag-
heden, veronderstellingen en voorbarige en niet te verdedigen en on-
juiste politieke conclusies". Na overleg in het LOG werd besloten dat

*) Groningen was bereid Delft over te halen te blijven deelnemen en
eventueel Vietnam te laten vallen. Het is niet onmogelijk dat
achter dit standpunt een financiële kwestie schuilgaat. Ook de
Gronstra/GSb schijnt financiële moeilijkheden te hebben. Zou de
VSSD als "rijkste" grondraad eruit lopen, dan zou de gehele mani-
festatie op losse schroeven komen te staan.
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de ASVA het eerste deel van haar speech zou herschrijven, terwijl
Delft het tweede gedeelte (over het profijtbeginsel) voor haar reke-
ning zou nemen.

Ook had Delft kritiek op een toespraak van de Groningers over de her-
structurering. De overige grondraden zouden voor een deel met de
Delftse bezwaren hebben ingestemd.

Wél_of geen discussie

Sen belangrijk punt van onenigheid bleek ook de' vraag te zijn of er
al dan niet op de manifestatie gediscussieerd diende te worden. De
ASVA is er nog steeds voorstander van om via de discussie de ideolo-
gische eenheid van de aanwezigen te bevorderen. De meeste andere grond-
raden voelen evenwel niets voor discussie. Ook de Groningers huldigden
die mening. Volgens hen zou discussie in een grote zaal niet goed moge-
lijk zijn. Wel wil men discussiëren over de aan het eind op te stellen
resolutie.

^
Plaats van samenkomst

Ook over de plaats van samenkomst was geharrewar. Aanvankelijk huurde
de ASVA de Beurs in Amsterdam om kort daarop deze afspraak te annule-
ren. Daarna dachten de LOG-partners aan de Groenoordhallen in Leiden
(de ASVA vond Leiden als plaats van samenkomst wel "politiek wat
vreemd") en vervolgens aan de Veemarkthallen in Utrecht (goedkoper
dan de zaal in Leiden en meer centraal gelegen).
Tenslotte is het toch weer de Beurs in Amsterdam geworden («üe ASVA
heeft met grote moeite voor de tweede keer deze'zaal kunnen huren).

Delft blijft bezwaren houden

Ondanks alles blijft Delft bezwaren houden. Men heeft zelfs met de ge-
dachte gespeeld om de afgehuurde zaal aan te grijpen om van deelne-
ming af te zien. Dit kwam naar voren tijdens een vergadering van het
•AAG-bezuinigingscomité (AAG = afdelingsgroepen, één van de zgn. stu-
dentenpartijen die in de DSR vertegenwoordigd zijn) van half oktober
j.l.. Daar werd over de manifestatie meegedeeld dat het grootste pro-
bleem was, dat in de Amsterdamse Beurs hooguit plaats was voor 3000
personen. Kort tevoren had een vooraanstaand Delfts studentenactivist
op een vergadering van de DSR de wenselijkheid naar voren gebracht van
een manifestatie van zo'n 12.000 man. Binnen het AAG-bezuinigingscomité
werd daarom de mogelijkheid geopperd om de komende manifestatie voor
de Delftenaren niet te presenteren als een massale boycotactie. Daar-
bij v/erd zelfs gedacht aan een alternatieve "echte landelijke manifes-
tatie tijdens de dagen, weken of maanden van de kabinetsformatie".

Inmiddels is vernomen dat ondanks de bezwaren, Delft toch zal meedoen
en ca 500 deelnemers moet leveren.

Tenslotte is in de laatste week van oktober een pamflet verschenen
dat gewijd is aan de komende manifestatie (zie bijlage).

Bijlage: één.

6 november 1972



De boycotactie van het kollegegeld is in volle gang. Ongeveer 2/3 van het aantal studen-
ten dat 'Vrijwillig" moet betalen heeft nog niet betaald. Dat betekent dat er 50.000 boy-
cotters zijn. De beursstudenten konden niet meedoen aan de boycot: Rijksstudietoelagen
betaalde het geld voor hen rechtstreeks aan de universiteiten. Vele beurs studenten zijn
echter wel solidair met de boycotactie J'.11
Op elke universiteit en hogeschool wordt er keihard aan gewerkt om de positie van de boy-
cotters veilig te stellen. Bijvoorbeeld om de kinderbijslag te garanderen; de kinderbij-
slag waar natuurlijk elke boycotter recht op blijft behouden.
De kontrole op collegekaarten en de administratieve kontrole zijn tot nader order uitge-
steld. Op veel universiteiten zelfs totdat de ambtelijke werkgroep van van Veen daarover
een uitspraak gedaan heeft.
Wanneer straks de boycotters voor het eerst daadwerkelijk met kontrole op collegekaarten
gekonfronteerd kunnen worden, moet blijken dat kontrole praktisch onmogelijk is door
°en grote solidariteit van de studenten, die elke vorm van kontrole met aktie zullen be-
hoorden.

De werkgroep van van Veen zal zijn uitspraak pas nd. de verkiezingen doen. Voor die tijd
worden de akties om die kontrole onmogelijk te maken voortgezet. Voor die tijd moeten
de garanties voor een massale boycot verwezenlijkt zijn. Want: een massaal door te zet-
ten boycot is natuurlijk hét pressiemiddel om de nieuwe regering en het nieuwe parlement
te dwingen de wet in te trekken.
Nu we vlak voor de verkiezingen zitten is het van groot belang dat de politieke partijen
zich onomwonden uitspreken voor:

INTREKKEN VAN DE DUIZEND-GULDEN-WET

De CPN, D'66, de PPR, de PSP en de PvdA hebben reeds dit standpunt ingenomen. Maar
daarmee zijn we er nog niet: ook in de andere politieke partijen zijn er stromingen die de
duizend guldenwet niet gewild hebben. E venals het vorige jaar is het van groot belang dat
grote lagen van de bevolking achter onze eteen gaan staan. Net zoals in het vorige jaar,
is het ook nu weer noodzakelijk dat de drie vakcentrales onze eisen ondersteunen.
Het is van groot belang dat de vakbonden achter onze eis gaan staan; hun standpunt is van
veel invloed bij grote delen van de bevolking en bij veel parlementariërs.
TJet is van groot belang dat we voor de verkiezingen aan de bevolking uitleggen waarom
..ij boycotten, waarom de duizend guldenwet onaanvaardbaar tsll!
Daarom moeten alle boycotters en zij die solidair met de boycotters zijn laten blijken wat
hun standpunt is oyer de duizend gulden en het profijtbeginsel. Daarvoor heeft het LOG
een massale studentenmanifestatie georganiseerd, op zaterdag 11 november.

HET LOG ROEPT ALLE BOYCOTTERS EN ZIJ DIE SOLIDAIR ZIJN MET DE DUIZEND GULDEN STRIJD
OP NAAR DE STUDENTENMANIFESTATIE TE KOMEN OM DE EIS 'INTREKKING VAN DE DUIZEND-GULDEN-
WET MET TERUGWERKENDE KRACHT' KRACHT BIJ TE ZETTEN

De duizend guldenmaatregel is niet de enige maatregel van het kabinet Biesheuvel die gro-
te schade toebrengt aan het hoger onderwijs. Ook de studentenvoorzieningen worden aange-
tast. Het bezuinigingsbeleid van dit kabinet heeft tot gevolg gehad dat de bouw van studen-
.tenhuizen afgeremd werd, terwijl de huren van de bestaande kamers onaanvaardbaar hoog
werden opgedreven. In vele steden zijn er akties aan de gang tegen de huurverhogingen,
waar duizenden studenten aan deelnemen.
De studietoelagen zijn achtergebleven bij de prijs- en loonstijgingen, waardoor studenten
en hun ouders in toenemende mate de dupe worden.
In veel steden werd de mensaprijs onnodig verhoogd; er werd bezuinigd op gezondheidszorg.
Allemaal maatregelen die het de student onmogelijk maken goed te kunnen studeren. Daar-
om moet ook de eis:



GEEN AFBRAAK VAN DE STUDENTENVOORZIENINGEN ^

gesteld worden aan het nieuwe parlement en de nieuwe regering.
Ook in het onderwijs neemt de verslechtering hand over hand toe. Uitzonderlijk slechte
examenresultaten leidden al in enkele plaatsen tot examenakties.Waar men bezig is voor-
bereidingen te treffen Posthumus in te voeren komen onmiskenbare tendenzen naar voren
van een verdere verzwaring van het studieprogramma. De invoering van Posthumus zal dan
ook ongetwijfeld nog zwaardere selektietoeslagen met zich meebrengen, waardoor het stu-
deren een grote gok wordt. Dit zal, gekoppeld aan de kollegegeldverhoging tot gevolg heb-
ben dat voor de lagere inkomensgroepen een hoge drempel voor het wetenschappelijk on-
derwijs opgeworpen zal worden.
Op de studentenmanifestatie zal het aan de politieke partijen duidelijk gemaakt moeten
worden, dat wij niet akkoord gaan met de afbraak van het onderwijs. Dat wij zelf de in-
houd van onze studie wensen te bepalen. Op de manifestatie zal aan de politieke partijen
duidelijk gesteld moeten worden: . .

GEEN INVOERING VAN DE WET POSTHUMUS

In het begin van dit kursusjaar zijn veel studenten gekonfronteerd met de plaateingscom-
missies en studentenstops.
Veel studenten ontvingen te laat bericht van plaatsing. Tot eind september werden plaat-
singsbewijzen verstuurd. Alle plaatsingscommissies, en die bij medicijnen in het bijzon-
der maakten grote blunders. Dat heeft iedereen in de krant kunnen lezen. Zeker duizend
studenten, o. a. medicijnen- en tandheelkundestudenten konden niet studeren wat zij wil-
den. Het recht op onderwijs werd op ongekende manier geweld aangedaan.
Maar deze plaatsingscommissies en studenten-stops zijn geen tijdelijke maatregelen, zo-
als door de Brauw werd voorgesteld. Beide vormen zij het begin van de planning volgens
Mc Kinsey. Mc Kinsey , die een strenge regulering van de studentenaantallen wil. Een
planning die het onderwijs aan de kontrole van de universiteiten onttrekt. Een ondemocra-
tische planning die het onderwijs en vooral de studenten ondergeschikt maakt aan de eisen
van de arbeidsmarkt, dus aan de eisen van het bedrijfsleven. Met alle gevolgen van dien.
Daarom stellen wij:

AFSCHAFFING VAN DE STUDENTENSTOPS . .
GEEN INVOERING V A N D E PLANNEN V A N M C KINSEY . . .

Al deze eisen zullen op de massale manifestatie aan de orde worden gesteld. Ze zullen
worden begeleid door uiteenzettingen van LOG-vertegenwoordigers, die zullen aangeven
dat het zowel gaat om het stellen van eisen aan de regering als om het voeren van akties
om het onderwijs te behoeden voor afbraak en verval.
Op deze manifestatie zullen ook sprekers worden uitgenodigd van organisaties waar stu-
denten mee hebben samengewerkt of waar studenten mee zullen samenwerken.
Sprekers zullen komen van het komité Jongeren voor Vietnam en van de WDM.

KOM ALLEMAAL NAAR DE STUDENTENMANIFESTATIE OM DE EISEN AAN DE REGERING
TE STELLEN!!:

* Intrekken van de duizend guldenwet. '. '
* Geen afbraak van de studentenvoorzieningen .
* Geen invoering van de wet Posthumus
* Afschaffing van de studentenstops
* Geen invoering van de plannen van Mc Kinsey
Geen bezuinigingen in het onderwijs .

LANDELIJK OVERLEG van GRONDRADEN

ASVA, GSb/Gronstra. LSB.SRVÜ, USF, USN, VSSD/ABC, Wastra.SRD.


