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LOG-congres pp 6, 7 en 8 Januari 1973

Er is vernomen dat het Landelijk Overlegorgaan van Grondraadsbesturen
(LOG) op 6, 7 en 8 januari 1973 een congres zou organiseren. Aan de
orde zon o.a. komen een evaluatie van de activiteiten van het LOG
in het afgelopen jaar. (Bericht van ̂ -1-1973*)

Uit een vergadering van de beleidsraad van de Algeaene Studentenvereni-
ging Amsterdam (ASVA) van l december 1972 werd nog bekevid dat op 3
januari 1973 in het LOG een evaluatie gemaakt zou worden inzake de
studententaanifestatie van 11 november j.l. (Bericht van half december
1972.)

Voorts zou het LOG in januari 1973 «en nieuwe verdeelsleutel voor de
kosten van dit orgaan vaststellen* Tot na toe was het zo dat de Vereni-
ging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) 30 a kO #
van die kosten voor haar rekening nam. (Bericht van 11-12-1972.)

Nieuwe redactie van "Student" op komst

Blijkens een aankondiging van de ASVA staat nog steeds
candidaat voor het redacteurschap van "Student". (Bericht van 18-12-197'

Tijdens een grondraadsvergadering van de USF op 16 november j.l. is
bekend gemaakt dat , ex-secretaris onderwijs van de ÜSF,
redacteur is geworden. Op die vergadering werd voorts bekend dat de op-
volger van de huidige hoofdredacteur tevens directeur
c.q. zakelijk leider van dit blad zou worden. Naar aanleiding vau een
oproep tot solliciteren, had de Utrechtenaar laten blijken
daarvoor wel belangstelling te hebben. Bij de USF verwacht men nu dat
hij zonder meer de nieuwe hoofdredacteur/directeur zal worden*(Bericht
van 23-11-1972.)
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•1. Afgewacht dient te worden of een en ander inderdaad zo vlot
zal gaan* Wellicht zullen deDelftenaren, die tot nu toe de
grootste financiële bijdrage aan het LOG gaven, "dwars" liggen,
terwijl het ook de vraag is of de ASVA geporteerd is voor een
Utrechtenaar als hoofdredacteur* Al met al mogelijkheden voor
nog meer strubbelingen binnen het LOG.

PTT...maakt(e) einde aan verzending "Student" via België

De PTT zou een eind gemaakt hebben aan de verzending van "Student" via
België door zich te beroepen op een internationaal verdrag. Volgene
hetwelk Nederland het recht zou hebben nog eens extra port te heffen
op periodieken die uit het buitenland verzonden worden, doch afkomstig
zijn uit het eigen land. (Bericht van 14-12-1972.)

ASVA-serainar op 12. 13 en Ik januari a.s»

Tijdene een beleidsraadsvergadering van de ASVA half december j.l. die
door slechte 20 studenten werd 'bijgewoond, werd o.m. gesproken over een
op 12, 13 en ik januari a.s. te houden seminar van deze studentenorga-
nisatie. De bedoeling was de organisatie ervan groots aan te pakken.
Zowel afgevaardigden van het LOG als niet-ASVA-leden zouden aanwezig
moeten kunnen zijn. Het seminar dat hoogstwaarschijnlijk buiten Amster-
dam gehouden wordt, zal zich bezig houden met het sociaal beleid (actie
huurverhoging studentenflats), met het zgn. radenwerk (van vakbond tot
universiteitsraad) en met actiepunten die het koaend semester bijzonde-
re aandacht zullen krijgen, zoals studie-financiering, herstructurering
en voortzetting van de boycotactie collegegeld.

Inzake het laatste actiepunt waren de aanwezigen somber gestemd. Na de
aangekondigde maatregelen van Minister van VEEN was het practisoh on-
mogelijk de boycot voort te zetten. De ASVA, zo werd naar voren ge-
bracht, stond in ieder geval machteloos en kon de studenten niet langer
steunen (juridisch?).

Ook zal op het seminar de activiteit inzake Vietnam nader besproken
worden» Aangezien men van mening was dat de vrede in Vietnam verder weg
was dan ooit, was het noodzakelijk dat het Comité Jongeren voor Vietnao
sterkere impulsen zou krijgen. Secretaresse buitenland
zal hiervoor de nodige richtlijnen uitwerken, waarbij het comité moet
komen tot het organiseren van een nieuwe actiedag.

ASVA-voorzitster besloot de vergadering met de volgende
zinsneden: Indien Minister van VEEN zijn chantage-politiek voortzet,
.lullen er volgend jaar grote klappen vallen. Bijvoorbeeld het platgooi-
en van de universiteit. Ook dit zal op het seminar worden uitgev/arkt.
Op een vraag van één der aanwezigen hoe dit dan wel zou moeten, ant-
woordde zij dat getracht moet worden om de docenten voor dit idee te
winnen. Het grote probleem was het TAS (technisch- en administratief-
personeel), daar verwacht werd dat die categorie niet zou meedoen.

Het enige wat op grond daarvan zou overblijven is, alles te bezet-
ten inclusief het Maagdenhuis. Dit zou dan tot gevolg hebben dat het
personeel niet meer kan werken en op deze wijze gedwongen wordt aan
de actie deel te nemen. (Bericht van 18-12-1972.)
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Ook tijdens een protestbijeenkomst van de ASVA op 19 december in de
Ouderaanhuispoort dreigde met het "platgooien" van de^
universiteit, indien het toch raocht komen tot de door de minister geëis-
te maatregelen. Deze vergadering werd belegd naar aanleiding van de eis
van minister Van VE3N dat briefjes voor kinderbijslag en voor zieken-
fondsen centraal uitgegeven moeten worden, waardoor dan direct onder-
kend zou kunnen worden wie wél en wie géén collegegeld betaalde.
In verband met het spontane karakter van deze meeting, waren slechts
een honderdtal studenten aanwezig. Voorzitster '~ deelde
mee dat op dezelfde manier als nu het geval was, zou worden doorgegaan
met de uitreiking van kinderbijslagbriefjes door de faculteiten en
subfaculteiten. Betrokkene merkte op dat ook mr. , voorzit-
ter van de universiteitsraad, het niet eens was met de ministeriële
handelwijze» De regeling is zeker op korte termijn niet te verwezen-
lijken. Vandaar dat hij wil wachten tot het volgende gesprek van de
universiteitsraden met de minister, dat op 2.J> januari a.s. zal plaats-
vinden. Inmiddels moeten commissies binnen de universiteit een onder-
zoek instellen naar de haalbaarheid van de geëiste regeling. Volgens

was voorstander van de intrekking van de
1000 guldenwet, terwijl hij wenste dat de Wet-VERINGA zou worden her-
zien.
Teneinde mr. . nogmaals in kennis te stellen met de ASVA-
zienswijze, een zienswijze die in wezen niet veel met die van hem ver-
schilde, werd besloten in optocht naar het Maagdenhuis te gaan, waar
die dag om 13.00 uur de universiteitsraad bijeen zou komen. Ruim ?0
studenten gaven daaraan gehoor. Bij het Maagdenhuis aangekomen mochten
de demonstranten naar binnen, terwijl mr. de ASVA-voorzit-
ster toestond in het kort haar visie te geven. Inhoudelijk was het een
verkorte weergave van het hierboven geschetste, waarbij echter zorg-
vuldig werd vermeden zienswijze daarin te betrekken.
(Bericht van 20-12-1972).

Meer ASVA-bestuursleden lid van de CPN

Actiedag van de ASVA en SRVÜ op 7 december j.l.

De belangstelling van de Amsterdamse studenten voor deze actiedag was
zeer matig. Aan e en bijeenkomst van de SRVU, die voorafging aan een de-
monstratie en slotmeeting door ASVA en SRVÜ samen georganiseerd, namen
slechts 120 a 150 studenten deel. De belangstelling voor de demonstra-
tie bestond uit ca. 1000 personen. De tocht ging naar de aula van de
OvA, maar aangezien daar een promotie was, moesten de demonstranten
genoegen nemen met de Hozes- en Aaronkerk. Daar aangekomen bleek het
aantal demonstranten o.a. door de weersomstandigheden, geslonken tot
5 a 600. Tijdens de toespraak van , die haar drie kwar-
tier durende speech letterlijk van papier oplas, begon de kerk lang-
zaam leeg te lopen. (Bericht van 11-12-1972).
Opm. Volgens een ander bericht had een ex-voorzitter van de ASVA kri-

tiek op deze toespraak. Volgens hem was die veel te lang geweest,
waardoor het gesprokene aan de aanwezigen voorbij was gegaan (Be-
richt van 20-12-1972).



Op beide bijeenkomsten werd naar voren gebracht dat a e resultaten die
tot nu toe werden behaald met de studentenacties tegen de collegegeld-
verhoging "behouden" moesten blijven tot 23 januari a. s. Op die datua
zou minister Van V.SEN met de colleges van bestuur van de universitei-
ten en hogescholen opnieuw vergaderen. (Berichten van 11-12-1972).
Opm. De indruk bestaat dat de studentenorganisaties bang zijn dat deze

periode van actieloosheid, nadelig kan zijn voor het verdere ver-
loop van hun activiteiten.

Dit blijkt ook uit een bericht dat in vrijwel alle gebouwen van de VU
door middel van zgn. muurkranten vervaardigd voor en aangeplakt door do
SRVU, opgewekt wordt door te blijven gaan met de boycot. Door middel
van deze kranten tracht de SRVU in deze tijd waarin er niet veel gestu-
deerd wordt en actie wordt gevoerd, het "boycot-vuur" van de studenten
brandende te houden. (Bericht van 20-12-1972).

CPN-Yerkiezingsuitelag studentencomplex Uilenstede in Amstelveen

Volgens een publicatie in het studentenblad "Uilenpraat" van 17 decem-
ber j.l. kreeg de CPN op het studentencomplex Uilenstede, waar naast
VU-studenten-, ook UvA-studenten wonen, in totaal 150 stemmen, 65 daar-
van werden uitgebracht door studenten die aan de VU studeren, de ove-
rige 85 door studenten van de UvA. Van de VU-studenten namen in totaal
1295 personen aan de verkiezingen deel, van die van de UvA: 1223* In
vergelijking met de tot aal- ui t slagen van het studentencomplex van de
Tweede Kamerverkiezingen in 1971» steeg het aantal CPN-stemmers van
1,2 naar 6 %•

VSSD in kort geding over verklaring kinderbijslag

Voor de president van de rechtbank in Den Haag zal op 19 januari a. s.
een kort geding dienen dat de VSSD en drie Delftse studenten hebben
aangespannen tegen het college van bestuur van de TH Delft. Zij eisen
in dit geding dat de president van de rechtbank, het college van be-
stuur gebiedt verklaringen voor het aanvragen van kinderbijslag af te
geven.
Na de bezetting van het hoofdgebouw van de TH was over de afgifte van
deze verklaringen een accoord bereikt. Later werd de afgifte ervan opge
schort. (Persbericht 3-1-1973).
De Bond van Boycotters in Rotterdam gaat op in de Algemene Rotterdamse
Student enbond

Blijkene een publicatie in de Rotterdamse actiekrant "OIK" van 12 deeen
ber 1972 besloten Rotterdamse studenten, die na de bezetting van het
inschrijvingsbureau van de medische faculteit op 6-9-1972, de Bond van
Boycotters oprichten, kortgeleden deze bond om te zetten in de Algemene
Rotterdamse Studentenbond (ARSB) . Een en ander gebeurde om de Rotter-
damse studentenoppositie te bundelen in verband met de aangekondigde
maatregelen tegen de boycotters en de "dreigende herstructureringen
van POSTHUMUS en , die binnenkort in de Kamer behandeld zullen
worden." Om deze problematiek efficiënt aan te pakken is binnen de
Bond van Boycotters besloten af te stappen van het vrijblijvend actie
voeren op "thema", maar te streven naar een vereniging waarin de mensen
binnen een organisatorisch kader werken en actieve studentenoppositie
voeren en dus niet̂ achteraf op genomen beslissingen reageren. De aldus
voorgestelde ARSB zal zich raet belangenbehartiging van studenten bezig-
houden en verder met de hele onderwijssituatie.
Hiertoe onderhoudt de ARSB nauw contact met het onlangs opgerichte
Rotterdamse Actiecomité Onderwijs (RAO) en het LOG.

alleen
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Situatie aan de TH-T;vente

Onlangs deelde , die zich sinds kort voorstelt
als politiek propagandist van de Marxistisch-Leninistische Studenten-
bond(KLS) en politiek secretaris van de Socialistische Partij(pro~
chineee), dat de MLS in januari 1973 zou overgaan tot een bezetting
van het TH-gebouw voor bestuur en beheer, indien de Studentenraad
Drienerlo(SRD) geen hardere lijn zou gaan volgen, óf indien minister

niet zou terugkomen op zijn eisen.
Volgens niet bevestigde berichten zou de MLS-Twente, financiële en
morele steun ontvangen van de MLS utrecht.(Bericht van 20-12-1972.)

Geen harde acties ineer tegen de 1000-gulden in Utrecht?

Uit studentenkringen in Utrecht werd bekend dat het USïM>estuur be-
sloten heeft geen harde acties meer te gaan voeren tegen de 1000-
gulden-collegegeldverhoging. Het bestuur zou dit thans niet neer zin-
nig beschouwen. (Bericht van dec.1972.)

Bezetting Instituut voor Culturele Antropologie hervat

Na een kort "kerstbestand" is de bezetting van het Instituut voor
Culturele Antropologie in Utrecht, die 19 december j.l. begon, op
27 december voortgezet. De studenten menen dat zij te weinig mogelijk-
heden hebben tot medezeggenschap op basis van gelijkwaardigheid, door-
dat beslissingen die in besloten stafvergaderingen worden voorbereid,
"op het laatste moment door de instituutsraad uorden gejaagd".

(Persbericht van 28-12-1972.)

weer actief

De bekende heeft een rapport opgesteld getiteld "Een
vuilnisvatmodel en de universitaire besluitvorming". Daarin trekt hij
o.m. een vergelijking tussen het universiteitsbestuur zoals Groningen
dat heeft gekend

De NCSV en de studentenoppositie

In een artikel in de "oudledennieuwsbrief" van de Nederlandse Christen-
studentenvereniging(NCSV) van november 1972 van de hand van

, lid landelijk bestuur en secretaris van het zgn. Cost-Suropa-
project, wordt o.n. gesteld dat deze studentenorganisatie t.a.v. de
studentenbeweging moet pogen een aanvullende rol te verwerven.
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Lange tijd is er gesproken van de NCSV als doorgangshuis (tot de stu-
dentenbeweging, de Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (B'flA)),raaar
veeleer ligt haar (toekomstige) betekenis in een aanvullende (complemen-
terende) functie. Dat betekent dat de NCSV relaties zal moeten aangaan
met de oppositionele studentenbeweging, dat het haar participatie in
comité's (de NCSV participeert momenteel in het Comité Jongeren voor
Vietnam, Nederlands Comité voor de Erkenning van de DDR en andere meer
incidentele acties en comité's en organisaties (Nederlands Komitee voor
Internationaal Jeugdwerk-NKIJ, de Moderne Jeugdraad, de Nederlandse Jeugd
Gemeenschap-NJG, grondraden) zal moeten uitbreiden en versterken. Op
deze wijze, aldus het artikel, is het mogelijk diensten te verlenen.
Ook schrijft : "Het is een evident verschijnsel dat in de stu-
dentenbeweging de betekenis van Oost-Europa onderschat of zelfs miskend
wordt. Een streven naar socialisme los van het bestuderen van een stuk
socialistische werkelijkheid dreigt reine droaerij te worden.
Het Oost-Europa-project zal moeten pogen haar ontwikkelde en zich nog
ontwikkelende deskundigheid niet alleen ter versterking van de NCSV
zelf aan te wenden, maar naar buiten toe moeten vormgeven en aanbieden',1.

Opm.1; De NCSV werkt met een aantal projecten, zoals het Oost-Europa-pro-
ject en ook het project "Universiteit en Maatschappij". Hot laat-
ste project is onderverdeeld in twee kringen. Eén ervan heeft ten
doel raeev te weten te komen over de B*A, het politieke vakboads-
concept en het functioneren en de huidige tactiek van de grond-
raden.

2. Bij recent gehouden verkiezingen voor de beleidsraad van de SRVU
werd zij met vier andere NCSV-leden daarin gekozen.

Activiteiten inzake het Socialistisch Patiënten Kollcctief

Op 16 december j.l. werd in Leiden een teach-in gehouden over het Socia-
listisch Patiënten Kollectief (SPK) Heidelberg, dat werd bijgewoond door
vijf personen uit die stad en door vertegenwoordigers uit Hamburg en
Lyon. Hoewel de organisatoren dachten dat er kO tot 10O personen zouden
komen, werd de teach-in bijgewoond door ̂ 00 personen. De bijeenkomst
werd zondag de 17e december voortgezet. Tijdens de teach-in werd de aan-
wezigen meegedeeld dat op 18 december in Den Haag een soortgelijke zaak
aan de orde kwam als het SPK. Bedoeld werd een rechtszaak tegen mede-
werkers van het Medisch Opvoedkundig Bureau (KOB) in Leiden.
De Leidse teach-in werd bijgewoond door , kinderpsychiater.
(Bericht van 18-12-1972.)
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Op 13 januari a.s. wordt in de medische faculteit in Rotterdam eveneens
een bijeenkomst gehouden gewijd aan het SPK.(Persbericht van 6-1-1975-)

8-1-1973


