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Het Landelijk Overlegorgaan van Grondraadebesturen (LOG) organiseerde
op 5 april 1972 in het kantoor van de Studenteuraad van de VU (SR VU)
een voorbereidende bespreking, gewijd aan de hoorzitting die de Tweede
Kamer, naar de studenten verwachten, binnenkort zal houden i. v. m. het
wetsontwerp inzake de 1OOO-gulden collegegeldverhoging. Ter vergadering zouden de door de grondraden reeds voorbereide activiteiten inzake
dit onderwerp, landelijk gecoördineerd worden.
(Bericht van 5-4-1972)
Op een eind maart gehouden vergadering van de zgn. 1000-gulden commissie van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (AS VA) , deelde
Gerrit SALEMINK, voorzitter van de ASVA mee, dat op 7, 8 en 9 april
a. s. in Drienerlo een bestuursweekend zal plaatsvinden van alle grondraden, -e. e. a. in LOG-verband.
(Bericht van
Op deze bijeenkomst zal o. m. gesproken worden over de landelijke demonstratie op 21 april a. s. in Den Haag. Gebleken is namelijk dat er geen
grote zaal (beschikbaar) is, die dicht bij de binnenstad is gelegen.
Om die reden wordt als plaats van opvang gedacht aan het Malieveld of
aan een terrein gelegen tussen de beide stations. Het LOG zou zich daar
over beraden. Voorts is het de bedoeling om in verband met die demonstratie per universiteit ordewachten in te stellen*
(Bericht van 5-4-1972)
Opm.; Tijdens de gezamenlijke demonstratie van de ASVA en de SRVU op
23 maart j.l. in Amsterdam, fungeerden leden van de ASVA-beleidsraad (= grondraad) als ordewachten. (Bericht van 4-4-1972)
Bekend werd dat het bestuur van de Vereniging voor Studie- en Studenten
belangen in Delft (VSSD) een stuk opstelde over de taken van het LOG
bedoeld voor het LOG -seminar. (Bedoeld is vermoedelijk het LOG-weekend
in Drienerlo.)
In dit stuk wordt o. m. gesteld dat de Delftse activisten als taken van
het LOG zien: een practische coördinatie van de activiteiten en het in
aansluiting daarop voeren van landelijke acties. In een toelichting
daarop stelt de VSSD dat het LOG inzake de actie tegen de 1000-gulden
collegegeldverhoging informatie moet uitwisselen over bijv. de gevolgen
voor de studenten, via discussies in de LOG-vergaderingen, door middel
van stukken en brochures en door het "eventueel gezamenlijk verschaffen van die informatie, zoals dat had moeten gebeuren in een gezamenlijke brochure over de studiefinanciering van Amsterdam (lees ASVA) en
Delft (lees VSSD), of zoals dat gebeurd is in de LOG-krant" (waarvan
het eerste nummer eind februari j.l. verscheen).
Opm. ; De ASVA en de VSSD gaven ieder een eigen rapport over de studiefinanciering uit.

- 2-

No. 1.078.61?

.-2 -

Vervolgens stelt de VSSD dat het LOG bevredigend functioneert binnen
het door haar gestelde doel, n.l. "het tegenhouden van de duizend
gulden" en dat het verschil in opvatting over de vraag in welk politiek kader de strijd tegen deze verhoging moet a t aan, geen rol van
betekenis speelt.
De ASVA, aldus het VSSD-stuk, relateert de verhoging aan de onderwijskundige herstructurering en de oorzaken daarvan, de Delftenaren vermijden dit om verwarring te voorkomen en de Utrechtse Studenten Faculteiten (USF) willen degenen die worden opgevangen in de actie tegen de
1000-gulden, scholen in wetenschapskritiek. De VSSD vindt dat deze verschillen een landelijke samenwerking niet in de weg gestaan hebben en
acht het noodzakelijk om het zo te houden. "Primair dient het LOG om
gezamenlijk een doel te bereiken. Al het overige, zoals het uitwisselen
van eikaars concepties betreffende de grondraadstrategieën, het voeren
van politieke discussies e. d., dient daarvoor te wijken".
Inzake deze strategische concepties is de VSSD van mening dat er legio
manieren zijn om elkaar over bijvoorbeeld een analyse van de herstructurering in de haren te zitten. "Toch houdt de VSSD staande, dat primair ook in dit geval de belangen van de studenten dienen te worden behartigd; en het zou al vreemd zijn wanneer die belangen in de ene stad
tegenstrijdig zouden zijn met de belangen in een andere stad. Per definitie mag het LOG dus niet uiteenvallen om reden van kritiek op eikaars
strategische concepties11. (Bericht van 5-^-1972)
Opm.: 1) Het is (nog) niet duidelijk of de VSSD alleen maar poogt om de
• LOG -partners ondanks bestaande tegenstellingen, bijeen te
houden, dan wel ook de ASVA een steek onder water te geven.
Behalve het hierboven aangehaalde wordt aan het slot van de
VSSD- verklaring nl. nog gezegd dat het voorgaande uiteraard
niet inhoudt dat in het geheel geen kritiek meer geleverd zou
mogen worden op de fouten van een grondraad. De VSSD is evenwel van mening dat die fouten dan een landelijke draagwijdte
en landelijke gevolgen zouden moeten hebben. Het is niet nuttig, aldus de VSSD, om een kritiek op de praktijk te willen
koppelen aan de politieke kritiek op de conceptie van een
grondraad. Het door elkaar halen van deze zaken levert geen
bijdrage aan de oplossing en geen herstel van do gemaakte
fouten.
2) Deze uitspraak heeft blijkbaar betrekking op kritiek die dé
ASVA leverde op de houding van het USF -bestuur tijdens het
eind februari 1972 gehouden ÜSF-congres, zonder dat de VSSD
duidelijk omschrijft, wat er toen precies aan de hand is
geweest.
Op het weekend in Drienerlo hoopt het LOG ook over nadere gegevens te
beschikken inzake het tijdstip van behandeling van het wetsontwerp door
de Tweede Kamer. Indien de aanbieding van het wetsontwerp reeds op
31 maart j.l. zou hebben plaatsgevonden, dan volgt volgens het LOG de
hoorzitting in de periode tussen 10 en 20 april a. s.
Voor het geval de aanbieding evenwel niet op 31 maart plaatsvond, dan
verschuiven de actie-data, waaronder ook die van de landelijke demonstratie die voor 21 april a. s. is gepland. (Bericht van 5-^-1972)

Tijdens de vergadering van de 100O-gulden commissie van de ASVA, eind
maart j.l., was men het er over eens dat een demonstratie van de ASVA
(zoals op 23 maart j.l.), voortaan niet meer in de Oude Manhuispoort
moet starten, maar op de Klo venier sburgwal. Dan zou men de deelnemers
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beter in de hand kunnen houden. Voorts waJPBïl" UB' auimeiii^eu "*ui mening
dat de CPN -spreker, Hinus HAKS, op de meeting volgend op de demonstratie
veel te lang van stof was geweest.
Ter vergadering werd ook besloten om een boycot-commissie in. te stellen,
voor het geval het wetsontwerp inzake de collegegeldverhoging toch zou
worden aangenomen. Deze commissie bestaat uit vijf "harde" activisten,
waarvan er twee bestuurslid zijn van de ASVA.
Opm.; Twee anderen zijn lid van de CPN.
Deze commissie moet nagaan wat de mogelijkheden zijn om de collegegeldverhoging te ontduiken, tegen te werken en eventueel te ontkrachten.
De commissie zal pas in september a. s. effectief worden.
(Bericht van ^-lfInzake de VU werd in "Ad Valvas" van 2k maart j.l. medegedeeld dat de
SRVU op 20 en 21 .maart vergaderingen had gehouden voor de sociale, de
medische faculteit en de bèta- en de overige faculteiten, waarin de
voorstellen tot actie over het algemeen werden overgenomen. Tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer (waarschijnlijk in mei) ,
aldus het bericht, zal men ook op de VU een duidelijk protest laten horen. De SRVU-faculteitsgroepen en -beleidsraad zullen tevoren binnen de
studentengeleding en met andere geledingen discussies voeren over de
aeest wenselijke vormen van actie.
Zeven candidaten voor de universiteitsraad hebben besloten een eventuele
benoeming tot lid van die raad, niet te aanvaarden. Drie TAS -Ie den
(technisch en administratief personeel), twee studenten en een lid van
de wetenschappelijke staf namen deze beslissing vanuit hun kritiek op de
wijze, waarop het nieuwe reglement tot stand kwam*
(Ad Valvas d. d. 2^-3-1972)
Prof. dr.
heeft medegedeeld uit het Comité Democratisering
te zijn getreden. Zijn voornaamste bezwaar is dat het comité zijn karakter heeft veranderd van een discussie-stimulerend orgaan in een actieof pressiegroep, waardoor het comité niet meer volgens de opvattingen
van de hoogleraar handelt.
(Ad Valvas d. d. 2^-3-1972)
In een op 29 maart j.l. in Amsterdam gehouden demonstratieve optocht
van bouwvakarbeiders, gericht tegen de politiek van de regering, liepen
ondanks een oproep van de ASVA en de SS VU, slechts weinig studenten mee.
(NBC-Handelsblad d. d. 30-3-1972)

Tijdens kortgeleden gehouden vergaderingen van het AAG-bezuinigingscomité (A AG = afdelings-actiegroepen) in Delft, werd besloten om te
streven naar contact met middelbare scholieren. Daarbij wordt gedacht
aan het uitdelen van pamfletten en het organiseren van avonden en demonstraties, bedoeld voor de hoogste klassen, die in september a. s. geconfronteerd zullen worden met de problemen op de universiteiten.
(Opm. : Contact met middelbare scholieren komt ook voor in het actieprogram van de ASVA, het zgn. fasenplan.)
Inmiddels werd bekend dat actieve Delftse studenten reeds bezig zijn
met het uitvoeren ervan.
Inzake de hearing van de Tweede Kamer en de voorbereiding daarvan door
het LOG, zijn de Delftse activisten van mening dat op deze vergadering
een eensluidend LOG-etandpunt geformuleerd moet worden. Lering zal getrokken moeten worden uit de fouten gemaakt tijdens een vorige hearing
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en in verband daarmee zal de te volgen tactiek nader besproken dienen,
te worden. Voorts moet contact gezocht worden met werkende jongeren en
vakbonden, zodat er niet met loze citaten geslingerd wordt, maar duidelijk aangetoond kan worden, wie wat gezegd heeft en welke groeperingen
ook tegen de collegegeldverhoging zijn.
Ook moet men, aldus de VSSD, waken voor afleidingsmanoeuvres van de kant
van de Kamercommissie en bijv. niet ingaan op de problematiek van de inkomstennivellering en de compensatie.
Besloten werd om in Delft een krant uit te geven gewijd aan de collegegeldverhoging. Daarbij zal de opzet dezelfde zijn als het eerste nummer
van de LOG-krant. Opgenomen zal worden het laatste nieuws inzake de
ontwikkeling van de acties, een weergave van de hearing, resultaat van
gesprekken met Kamerleden, reacties van Eerste Kamerleden enz. De krant
is een geheel Delftse aangelegenheid. Het is de bedoeling het blad te
gaan .verkopen om -aldus de kosten van de activiteiten te kunnen bestrijden.
Tenslotte is ook het AAG-bezuinigingscomité bezig met het opzetten van
een boycot-actie voor het geval het wetsontwerp aangenomen wordt. Volgens de Delftenaren is een ASVA-commissie (zie boven) doende de juridische consequenties uit te werken van bijv. het weggooien van acceptgiro-kaarten, die aan de studenten, naar zij verwachten, zullen worden
toegezonden teneinde de 1000-gulden collegegeld binnen te krijgen.
(Berichten van 28/3 en 5-^-1972)

6 april 1972.

