
..•Ex.:

No. 1.078.61?

Dit exemplaar bestaat uit 2 blz.

BULLETIN STUDENTENACTIVITEITEN

No. 7

Landelijke studentendemonstratie op 30

Tijdens een begin mei in Delft gehouden vergadering van het AAG-bezui-
nigingscomité (AAG=Af delingsactiegroepen) is gezegd dat Delft het op
zich heeft genomen pamfletten te vervaardigen die tijdens de mars in
Den Haag zullen worden uitgedeeld. Ook heeft Delft de zorg op zich
genomen voor het maken van 2000 stickers waarin de mars wordt aange-
kondigd. Geluid en spandoeken zullen door iedere universiteit zelf
verzorgd moeten worden. Dat geldt ook voor het transport. De Delf te-
naren zullen per trein naar Den Haag komen.
(Bericht van 16-5-1972)

De speciale trein die de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA)
heeft gehuurd vertrekt om 13-38 uur van het C. S.
(Folia Civitatis, 20-5-1972)

De trein met Groningse studenten vertrekt om 11.23 uur.
(Pamflet Groninger Student enbond-GSB)

De Utrechtenaren komen per bus. Vertrek 13*00 uur van het Lepelenburg.
(Troof, 19-5-1972)

Situatie_in_Amsterdam

Bij de aanvang van de beleidsraadsvergadering van de ASVA op 19 mei
deelde mee, dat de actie tegen de 1000- gulden college-
geldverhoging niet meer in de beleidsraad besproken zou worden omdat
dan "het verrassingselement wordt weggenomen". Toen daarop niemand
van de aanwezigen CtO a 50 man) reageerde stelde , voor-
zitter ASVA, vast dat dit voorstel dus was aangenomen.
De indruk bestaat dat de activiteiten tegen de collegegeldverhoging
nu besproken worden door de dagelijkse leiding van de zgn.1000-gulden-
commissie en door de ASVA-boycotcommissie. Drie leden van de dagelijk:
leiding, die in totaal uit 8 personen bestaat, zitten ook in de boycot-
commissie die 5 leden telt. (Berichten van 19 en 2k mei)

De stemming in Amsterdam zou zodanig zijn dat tijdens de a.s. bezettin,
van de Oudemanhuispoort (op 27 en 28 mei a.s.) alles rustig zou verlo-
pen. Volgens zegsman zou echter eventueel ingrijpen van de politie
"als een rode lap op een stier " kunnen werken.
(Bericht van 18-5-1972)
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Protestvergadering_og 2

Bij het begin van deze vergadering om 13*00 uur waren slechts 350
personen aanwezig* Aan het eind, anderhalf uur later, nog maar 200*
Behalve de faculteitsvertegenwoordigers traden als spreker op

, j, secretaris onderwijs ASVA, en een van naam
onbekende onderwijzer, mogelijk een vertegenwoordiger van het Amster-
dams Actie comité Onderwijs (AAO). Niemand van hen bracht iets nieuws
naar voren. Bleven zij langer aan het woord dan 10 minuten dan werden
zij weggeklapt. Inmiddels verlieten ca 150 aanwezigen de zaal, onder
boe-geroep. Aan het slot van de bijeenkomst riep de overge-
blevenen op, naar de Oudemanhuispoort te gaan om daar de geplande
collegastakingen op 25, 26 en 29 mei met discussies in te luiden.
(Bericht van 25 -5-1972)

Na de ASVA-vergadering op 29 mei a. s., waar de mogelijkheden voor ac-
ties na de Kamerbehandeling van de collegegeldverhoging besproken zul-
len worden, zullen de studenten deelnemen aan een demonstratie, georga-
niseerd door het AAO, die gehouden wordt onder het motto: protest te-
gen school- en collegegeldverhoging» Vertrek om 20.00 uur vanaf het
Roelof Hartplein(Zuid).
(Folia Ci vit at is 20-5-1972 en De Volkskrant 25-5-1972)

Volgens een bericht van 12 mei j. l* zou het mogelijk zijn dat aan de
vergadering van 29 mei ook de Studentenraad van de VU (SRVU) deelneemt.

Situatie in Utrecht 4

Er zijn 40.000 acceptgirokaarten uit de Rijksuniversiteit van Utrecht
gestolen. Waarschijnlijk komt daar reeds het nieuwe collegegeldbedrag
op voor.
(Bericht van 19-5-1972)

Tijdens de protestbijeenkomst op 17 mei j.l» in Utrecht, waaraan door
ruim 600 studenten werd deelgenomen, suggereerde een woordvoerder van
de Utrechtse Studenten Faculteiten(USF) om, mocht . de collegegeld-
verhoging doorgaan, het college- en het inschrijfgeld pas te betalen
in november a.s., na de inschrijving voor de universiteit. Dat zou,
aldus de USF, een ernstige vertraging in het administratieve apparaat
ten gevolge hebben.
(NRC-Alg.Handelsblad 18-5-1972')

Op 24 en 25 mei zouden aan de RU te Groningen collegestakingen worden
georganiseerd. Voorts zouden studenten, leden van het wetenschappelijk
corps en het technisch-administratief personeel op 24 mei een centrale
bijeenkomst beleggen, gevolgd door faculteitsbijeenkomsten op 25 mei.
(De Volkskrant 25-5-1972 en een ongedateerd pamflet van de GSB)
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