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No.

m. b. t. de 1000-gulden collegegeld-kwestie

De landelijke demonstratie die door het Landelijk Overlegorgaan van
Grondraadsbesturen (LOG) gepland was voor 21 april is op zijn minst
ÏÏÜ§Êsieï> J2ÏLJïa!£ mei. Als reden geven de studenten op, dat nog
steeds niet de exacte data bekend zijn, waarop de Tweede Kamer zich
met deze materie gaat bezighouden. Voorts is de Algemene Studenten-
vereniging Amsterdam (ASVA) van mening, dat de volledige parlemen-
taire behandeling zeker anderhalve maand zal vergen. Pas als een en
ander nader bekend is, kan men, aldus de ASVA, concrete plannen maken
voor de demonstratie in Den Haag.
(Berichten 11 en 14-4-1972).

Overigens is wel reeds een voorlopige route vastgesteld: vanaf het -
Malieveld via het Spui naar het Binnenhof, waar de meeting zal plaats-
vinden. Sr zijn nog wel wat onzekerheden t. a. v. bepaalde sprekers die
men voor die meeting wil uitnodigen.
(Bericht van 11-4-1972)

Voorts ligt het in de bedoeling, dat na de meeting elke universiteit
en hogeschool een petitie zal aanbieden. Men wil geen landelijke pe-
titie, aangezien de studentenbelangen plaatselijk nogal verschillen.
Wel zal de collegegeldverhoging centraal moeten staan.
(Bericht van 13-4-1972)

Landelijk studentencongres eerste helft van ^uni a. s.

Tijdens een recent gehouden beleidsraadsvergadering van de ASVA deelde
voorzitter Gerrit SALEKINK mee dat op het LOG-seminar van 6 en 7 april
j.l. besloten is in de eerste helft van juni een landelijk studenten-
congres te organiseren. Daar wil men proberen te komen tot de ogrich-
ting van een landelijke studentenorganisatie. Men zal het eens~möëtên
worden over de volgende punten, die tevens als basis moeten dienen
waarop de nieuwe organisatie moet gaan functioneren:
- verzet tegen de herstructurering;
- coalitie-politiek, d.w.z. dat de studenten samen moeten werken met
stafleden en dat studenten van dezelfde studierichting aan de ver-
schillende universiteiten ook tot een dergelijke samenwerking moe-
ten komen;

- studiefinanciering;
- imperialisme-acties;
- opvang van de eerstejaars in september a. s. en
- studentenvoorzieningen.
(Bericht van 14-4-1972)
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Behalve de £SVA_heeft nu ook de VSSD kritiek og de USF

Gebleken is, dat behalve de ASVA nu ook de VSSD (Vereniging voor
Studie- en Studentenbelangen in Delft) kritiek heeft op de houding
van de Utrechtse Studenten Faculteiten (USF)

, terwijl de VSSD de eerder in de richting van de ASVA geuite
kritiek m.b.t. Utrecht zelfs "ingeslikt" heeft. Het is namelijk dui-
delijk geworden dat het stuk dat de VSSD opstelde voor het LOG-seminar
van 6 en 7 april (en niet op 7i 8 en 9 april zoals eerder werd bericht i
niet de definitieve tekst was. In de laatste versie sloegen de Delfte-
naren een veel mildere toon aan ten aanzien van de ASVA-activisten en
waren zelfs bereid de hand in eigen boezem te steken. In het concept-
stuk werd in zekere zin partij gekozen voor de USF, tegen de ASVA.
V/at de kritiek van de VSSD op de USF betreft: deze grondraad heeft
onlangs blijkbaar besloten het collectief abonnement op het blad "Stu-
dent" op te zeggen, hoewel er binnen het LOG overeenstemming was be-
reikt over een andere gedragslijn.

Dit besluit van de USF, aldus de VSSD, is niet alleen van plaatselijke
aard, maar heeft vooral landelijke consequenties, daar het kan leiden
tot de opheffing van het blad.
(Bericht van 1̂ -<t

Nog meer kritiek_van de ASVA og_deJJSF
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Activiteit in Amsterdam

Ter voortzetting van de 1000-guldencampagne zou op 14 april j.l. de
tweede "1000 ballen-krant" verschijnen. Inzake de "meer poen, meer
docenten"-actie, werd besloten serieuze pogingen te doen de herstruc-
tureringscarapagne (tegen , POSTHUMUS en ) weer te
beginnen. Vertegenwoordigers van de staf van de UvA zouden inmiddels
het initiatief genomen hebben tot het samenstellen van een brochure
en van een comité.
(Bericht van 1*t-'f-1972)

Delft

Op 27 april a. s. brengt minister De BRAUW een werkbezoek aan de TH-
Delft. Onderzocht zal worden of er een mogelijkheid is tot een open
discussie met de minister.
(Bericht van 14-4-1972)

RU te Groningen

Tijdens een recent gehouden ledenraadsvergadering van de ASVA werd
medegedeeld dat de faculteit psychologie in Groningen in september
a.s. "plat11 zou gaan, tenzij de faculteit meer formatieplaatsen zou
krijgen en de faculteit haar eigen structuur mocht behouden. Het zou
de bedoeling zijn dat geen enkel college meer gegeven wordt.
(Bericht van 14-4-1972)

Katholieke Hogeschool Tilburg

Op 9 mei a.s. brengt minister De BRAUV7 een werkbezoek aan de Tilburgse
hogeschool. Tussen 17.00 en 18.00 uur vindt een bijeenkomst plaats van
de minister met de hogeschoolraad, welke bijeenkomst toegankelijk is
voor iedereen en waar vragen gesteld kunnen worden.
(Bericht van 14-4-1972)

RU te_Utrecht

Tijdens een op 16 maart j.l. in Utrecht gehouden bijeenkomst van de
USF, naakte het bestuur van deze studentenorganisatie een actiepro-
gramma voor de komende weken bekend. Er bleek bij de studenten even-
wel geen animo voor deelname aan deze acties te bestaan. Op de ver-
gadering werd o.m. het woord gevoerd door de studentendecaan
te Tilburg, bestuurslid van de landelijke organisatie van decanen.
Volgens hem moesten de studenten niet demonstreren tegen de verhoging
op zich, maar tegen de betaling van collegegeld in het algemeen.
(Berichten van k en 11-4-1972)

18 april 1972.


