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Landelijke studentendemonstratie op_30 mei a^e^ in Den_Haag

Op een vergadering van het Landelijk Overlegorgaan van Grondraadsbe-
sturen (LOG) op 8 mei 1972 in Amsterdam gehouden en bijgewoond door
afgevaardigden van de Algemene Studentenversniging Amsterdam (ASVA),
van de Studentenraad VU (SKVU) en van de Vereniging voor Studie- en
Studentenbelangen te Delft (VSSD), werd besloten om de al eerder ge-
plande landelijke etudentendemonstratie iii Den Haag, op 30 mei a.s.
te houden.
(Bericht van 10-5-1972).
Ket is de bedoeling dat de studenten sich op die datum on 15-00 uur
op het Malieveld verzamelen.
(Bericht van 16-5-1972).

Aan het vaststellen van deze datum waren enige moeilijkheden vooraf
gegaan. Op een vergadering van het LOG op 3 «ei j.l. in Leiden gehou-
den was namelijk besloten om de demonstratie op 2k ciei te organiseren.
Daartegen reeds vrij fel verzet op een vergadering ven de beleidsraad
van de ASVA op 5 mei j.l. Dit kwam van de zijde van d« oud-ASVA-voor-
zitter Johan MIDDENDOHP, die daarbij gesteund werd door
die wel gedoodverfd wordt als de toekomstige ASVA-voorzitter. MIDDEH-
DORP bracht naar voren dat allereerst acties op de faculteiten dieiiden
te worden georganiseerd. Aangezien dit enige tijd zou vergen, zou vol-
gens hem pas op 30 mei de mars in Den Haag gehouden kunnen worden.
De huidige ASVA-voorzitter, Gerrit SALEKINK, bracht daartegen in dat
de landelijke demonstratie een LOG-aangelegenheid was en dat de ASVA
het overleg in het LOG niet verder wilde frustreren d&n nu al het ge-
val was. Bij de overige grondraden, aldus SALEHIKK, was een duidelijk
ressentiment merkbaar t.a.v. de ASVA, welke organisatie in het LOG
duidelijk de boventoon voert. Zou de beleidsraad nu een andere datum
afdwingen, dan zou dat voor sommige grondraden een reden kunnen zijn
het LOG te verlaten. Daarbij kwaro nog, aldus SALEMIKK, dat c'.e Gronstra
(=grondraad Rijksuniversiteit Groningen) reeds was begonnen met het
laten drukken van affiches en kaarten voor de demonstratie van de 2*tslc
Ondanks de tegenwerpingen van SALEMINK en zijn bestuur, besloot de
ASVA-beleidsraad, dat het bestuur op 6'mei d.a. v. naar Groningen, zou
reizen om de kwestie daar samen met de Groningers te bespreken.
(Bericht van 9-5-1972).
Daarop volgde de vergadering van het LOG van 8 mei in Amsterdam.

Geplande activiteiten in Amsterdam

Tijdens een recent gehouden vergadering van de ASVA-beleidsraad kwjimen
de volgende actieplannen naar voren:
2k mei a.s. ASVA-meeting, waarbij collegestakingen sullen worden aan-

gekondigd, die plaatsvinden op
25 mei eerste collegestakingsdag-
26 mei tweede collegestakingsdag;
2? en
28 mei bezetting van de Oudemanhuispoort. Tijdens deze bezetting
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zou het de bedoeling zijn een gezellig samenzijn voor de
activisten te organiseren. Het is niet onmogelijk dat er
vanuit de bezetting verdere acties worden ondernomen. In
dat verband zou volgens een insider gedacht kunnen worden
aan de bezetting van het pand van de economische faculteit
gelegen achter de Mozes- en Aaronkerk of aan acties tegen
instituten van de faculteit wis- en natuurkunde aan de
Roetersstraat$

29 mei op deze dag gaat de universiteit "plat" en wordt er een
massameeting in de aula of in een grotere zaal belegd.

Voorts werd vernomen dat het de bedoeling is dat de hoorzitting van £o
Tweede Kamer over de ƒ 1000,- collegegeldverhoging, die volgens de stu-
denten op 1 juni a.s. plaatsvindt, wordt bijgewoond door een LOG~del«-
gatie, met voor de ASVA in elk geval Gerrit SALEKINK en de secretarie-
sociaal
(Berichten 10 en 12-5-1972).

Situatie_aan_de faculteiten vaft_de_>Universiteit^van_Ansterdam_^UvA2

Op voormelde vergadering van de ASVA-beleidsraad werd over de bèta-
faculteiten gezegd dat daar de medewerking aan de geplande acties niet
zo groot zal zijn, daar er op die dagen nogal wat tentamens zijn. In
de faculteiten psychologie, politicologie, andragogie e.d. zou de si-
tuatie daarentegen aanmerkelijk gunstiger zijn. Vertegenwoordigers van
deze (sub-)faculteiten konden toezeggen dat hun instituten op 25 en
26 mei a.s. tot collegestakingen zullen overgaan.

, vriendin van Johan MIDDENDORP, wist te vertellen dat een
aantal hoogleraren zich bereid heeft verklaard, een alternatieve uni-
versiteit te stichten, indien het regeringsvoorstel m.b.t. de college-
geldverhoging wordt aangenomen.
Opm.; Dit zou een gedeeltelijke uitvoering betekenen van "fase III"

van het actieprogram, zoals dat in februari j.l. door de sgn.
1000-guldengroep van de ASVA werd opgesteld (zie rapport
1.078.617 dd. 15-2-1972).

Tenslotte sprak de ASVA-beleidsraad over bezuinigingsacties. T.a.v. de
prijzen van de mensa, die verhoogd zullen worden, wil men het mensa-
personeel tot staking overhalen. In dit verband is het wellicht inte-
ressant te vermelden dat de ASVA gaat onderzoeken of het mogelijk is
dat de mensa op 27 en 28 mei a.s. tijdens de bezetting van de Oudeman-
huispoort, voor de bezetters geopend blijft (normaliter is de mensa
tijdens het weekend gesloten).
(Bericht van 12-5-1972).

Komitee Democratisering_gaat, buiten universiteitsraad_omi Ylïr̂ öî sen
verdedigen

In een op 1*t april j.l. uitgegeven verklaring deelde dit comité mee
dat zij haar activiteiten blijft ontplooien en uitbreiden, zowel in do
richting van democratisering als in de zin van de verdediging van de
belangen van de universiteit buiten de universiteitsraad (UR) om. Ket
name wordt gedacht aan het stimuleren van experimentele structuren, aai
het uitbouwen van andere organen als de ÜR, waarvoor het comité zich
mogelijkerwijze als kiesvereniging zou kunnen laten inschrijven, het
kritisch begeleiden van de besturende organen, het stimuleren van dis»
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cussies over de belangen van de universiteit i.v.m. regeringsmaatre-
gelen en alsnog het bevorderen van de totstandkoming van een op oasis
van een nieuw bestuursreglement gekozen UR, waarvoor het comité dan
candidaten zal stellen.
(Ad Valvas 21-4-1972).

Activiteiten_Delft i55ake_de_landeli^ke_demonstratie

Volgens een bericht in het Delfts studentenweekblad "Het Orakel" van
12 mei j.l., organiseert het AAG-besuinigingscomité (ABC) (AAG=afde-
linge-actiegroepen) op 17 roei een werkvergadering waar taken zullen
worden verdeeld en spandoeken en teksten zullen worden gemaakt ter
voorbereiding van de landelijke demonstratie.

Universiteitsraad Groningen botst_met_curatoren

De nog niet complete universiteitsraad van Groningen is op 8 mei j.l.
tijdens een eerste vergadering in botsing gekomen met. het dagelijks
bestuur van de universiteit. De raad wil, tot deze compleet wordt ge-
installeerd, beschikken over twee voorzitters die ook de vergaderingen
van het dagelijks bestuur bijwonen. Deze voorzitters dienen te komen
uit de gelederen van de studenten en het niet-wetenschappalijk perso-
neel.
Op die manier haalde de universiteitsraad in feite een stukje tussen-
tijdse bestuursvorm van de Groningse universiteit binnen, die met de
uitvoering van de wet-VERINGA moest verdwijnen. Curator
deelde mee dat het dagelijks bestuur een dergelijk bealuit tot benoe-
ming van twee voorzitters niet zal accepteren. Desondanks zetten stu-
denten en niet-wetenschappelijk personeel hun voorstel door.
(De Volkskrant 9-5-1972).

Situatie in Leiden

Op 9 mei j.l. vergaderde in Leiden hét bestuur van de Leidse Studenten
bond (LSB) met afgevaardigden van de faculteiten, een soort beleids-
raffdsvergadering. Er werd een overzicht gegeven van de situatie in
Leiden. Daaruit bleek dat tot nu toe aan de faculteiten weinig werd
bereikt. De studenten willen niet meer. Nu is het de bedoeling om op
25 mei a.s. 's morgens collegestakingen c.q, boycot, van de colleges
te houden. In de praktijk komt het er op neer dat dit alleen zal ge-
beuren op de medische faculteit, bij de' tweedejaars (ca 100 studenten)
daar de colleges aan de andere faculteiten reeds gestopt zijn. Hen
wil daar overigens wel discussies organiseren. Voorts wordt er op de
middag van diezelfde dag een massale bijeenkomst voor alle Leidse &tu~
denten in de Pieterskerk gehouden.

Studenten weigeren zetel in bestuur

De verkiezing van elf studentenleden voor de Utrechtse universiteits-
raad, die van 18 tot 24 mei had moeten plaatsvinden, gaat definitief
niet door. Niemand van de Utrechtse studenten heeft zich namelijk
candidaat willen stellen voor een zetal in de raad. Het afgelopen jaar
waren twee van de elf studentenzetele in de raad bezet.
(De Volkskrant 9.5-1972).

18 mei 1972.


