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Tijdens een zeer recente vergadering van de zgn. 1000-guldencommissie
van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (AS VA) is aangekondigd,
dat de campagne tegen de herstructureringsplannen zal worden hervat»
In Utrecht zal dat gebeuren in de week vóór Pinksteren (o. a. door
middel van collegestakingen), terwijl Amsterdam en Groningen acties
gepland hebben voor de week na de Pinksterdagen. De Amsterdamse en
Groningse studentenactivisten proberen nu Utrecht over te halen
hun activiteiten ook na Pinksteren te organiseren, 2"^l.»_^e.
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gêvraag37""zo werd in Amsterdam meegedeeld.
Inzake de herstructureringscampagne: landelijk zullen nog pamfletten
verschijnen, alsook een nieuwe uitgave van de LOG (» Landelijk Overlegorgaan van Grondraadsbesturen) -krant. Ook wil men in de verschillende instituten vergaderingen beleggen.
Tijdens de vergadering in Amsterdam is gehoord dat de studenten
minister DE BRAUW een geduchte tegenstander vinden, omdat "hij alle
argumenten van zijn opponenten kent".
(Bericht van 27-^-1972)
Tijdens een op 10 april j.l. gehouden vergadering van de ASVA-beleidsraad. bleek deze studentenorganisatie de tijd voor een overkoepelende landelijke studentenorganisatie nog niet rijp te achten.
(Bericht van 27-^-1972)
Op dezelfde vergadering is over de acties in het kader van de 1000guldencampagne gezegd dat er op het moment in Amsterdam niets gebeurde, omdat de datum van indiening van het wetsontwerp nog steeds
niet bekend was.
(Bericht van 27-*f-1972)
Tijdens een in Delft op 25 april gehouden protestvergadering tegen
de 1000-gulden (die door ca. 100 personen werd bezocht en waarover
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de organisatoren vrij enthousiast waren), werd o.m. het woord gevoerd door
. Hij verwierp de collegegeldverhoging
en was tegen alle veranderingen die aan de universiteiten doorgevoerd zouden worden. Volgens hem was er maar één oplossing, nl.
verandering van de maatschappij.

Ook studenten aan deJPheologische Hogeschool in Kamgen i&_het_geweer
Volgens een bericht in "De Waarheid" van 2Wt-1972 heeft een vergadering van studenten aan deze hogeschool bij minister DE BRAUW krachtig geprotesteerd tegen de voorgenomen collegegeldverhoging. De vergadering besloot acties voor te bereiden om deze maatregel tegen te
houden.

In een artikel in het Leidse universiteitsblad "Ac t a et Agenda"
van 20-4—1972 over deze Leidse studentenorganisatie, wordt o. m.
gezegd dat deze politieke vakbond samen met de andere grondraden
harde acties zal gaan voeren tegen de collegegeldverhoging, zoals
collegestakingen, demonstraties enz. Ook wordt in dit artikel gezegd dat de motie over de 1000-gulden, die onlangs in de Eerste Kamer
is aangenomen, weinig betekent. Staatsrechtelijk, aldus het artikel,
is de regering niet aan deze motie gebonden. Bovendien wordt daarin
alleen maar geprotesteerd tegen een verhoging van het collegegeld
die niet vergezeld gaat van een wijziging van het studiefinancieringssysteem.
Technische^Jlogeschoo^Twent e

Tijdens een recent gehouden vergadering van de Studentenraad Drienerlo (SRD) werd naar voren gebracht dat men zich volledig moest concentreren op de actie tegen de collegeldverhoging. De SRD zou sterk
geïnfiltreerd zijn door leden van de Marxistisch-Leninistische Studentenbond (MLS). Volgens geruchten zou deze organisatie bezig zijn
het beleid van de verschillende afdelingsraden op de hogeschool in
marxistisch-leninistische richting om te buigen. In dit verband wordt
de SRD als een soort mantelorganisatie van de HLS gezien. Via de grondraad (=SRD) nu probeert men een stemmenmeerderheid bij afdelingsverkiezingen te verkrijgen.
(Berichten van 17-^-1972)
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USF handhaaft bojcot verklezingen_uniyersiteitsraad
De Utrechtse Studenten Faculteiten (USF) zullen ook de tweede universiteitsraadsverkiezingen, die van 18 tot 2k mei a. s. zullen worden gehouden, boycotten. De USF ziet niets in die raad: "De wezenlijke beslissingen vallen in Den Haag. Daar geven zij het kader aan,
waarbinnen de universiteitsraad wat heen en weer mag schipperen".
Alleen massaal verzet en weigering aan de uitvoering van de regeringsmaatregelen voor het wetenschappelijk onderwijs mee te werken,
kan volgens de Utrechtse studentenoppositie misschien nog effect
hebben*
(Volkskrant 22-^-1972)

Tijdens een korte meeting na een op 26 april j.l. in Utrecht gehouden
studentendemonstratie tegen de verhoging van de collegegelden, deelde een woordvoerder van de USF mee dat op l? mei a. s. een collegestaking tegen de 1000-guldenplannen zal worden georganiseerd.
(De Waarheid 28-W1972)
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