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Betreft : Vergadering ASVA-Beleidsraad .

Voor de notulen van de Beleidsraadsvergadering van 4 februari,
zie bijlage A.
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:~otu1t .crd d oor. d e politikologen

aan..ezig : sociologen, wis- en natuurkunde, medicijnen, el.o :nomcn ;
torici ; sociaal--geografen, politikologen) neerlandici, psycho-
logen t ch ,rikun(le, andraboren en theologen,

Notulen beieidsraadvorgadcring'30-1=1972
ASVA niet alleen belangenbehar.tig n van studenten,

restar ook zoals nu bij Metaal een artikel in Poorter plaatsen van in ::or:i ; ;-,
lief karakter . Taken ASVA'claarom diskussie en *scholing .

liet politieke vakbonf astuk is basis voor de diskussie en zr.l
op scholing als eerste behandeld worden .

pas a rtikel. i n Poorter als er sprake 'is v.an konkrete aktie .
stelt een reaktivering va.n de antistakingswetgroep voor .

Studentenvoorzwenirgen centreren om Ministerie v,-til Qn-
_:erwijs en Wetcnschf_,ppen enn niet Universiteitsraad .

( dit keer plaatsvervangend 'ueleidsraadvoorzitter ) : het orga-
nisatiestuk uit de setninarmap was geen stuk van het bestuur maar v&n mij .

Sewinar
í .

	

de diskussie over het politieke vakbondsstuk is niet govoe»-d :
Diskussie over konkrete problemen moet aan de hand van dit stuk gebeuren :
De diskussie over de desnokratisering is te onsamenhangend, en het' bc-:lsn,,
c ,n de 1000 gulden kampanje is niet voldoende doorgedronken . Wa;t de ach.0-

ï.rtbetreft is de planning zeer belangri •j k. . Taak voor dL subk:ie vant tlo
ondorwi .jsk .e is de o~rierki.n ;en van de verschillende fakulleits ;roopci1 'to
;e3.- zamelen, om vervolgens het politieke vakbondsstuk to herschrijven . l.e:t
p2'Oir •1jtbagindel moetOet leiden 'L-,}t een herfundering van

	

n, .de .eis ven tud .cloJrx
onzerzijds . Dé diskussie over de •emokratisetr"ing moet' centraal. geschied4n .

Deze punten zijn van-belang voor alle groepen, om cantrnal
te bediskussieren, 'de beleidsraadfrakties moeten de voor hen belangrijker
punten e r uit lichten en in hun' groepen ~ ter diskussie stellen, .

De ASVA scholing zal samenvallen met het vakboucdsprojc"kt var.
Machiavel.l.i. 'op •2 4 : "Iriaartt . a : s .

~

	

Sehciin',
van beiden' is alleen mogeliJk als het voor -de 115VA relevant i s .

De c. : onomenfrak tic z,t3gt voorbeelden • van ekonomiese kategorieeen er, hoe di .e
op je schol ng te b~~h andel.en . B V . Bepaalde algemene marxistiese 1i.ter~tut..r
ko .~Z

	

or.dez-=ijsekonomie t n ele problemen die zich daarbij wardo t . .
raat niet cm de ?:rehandeling van een totale theorie . •B epac• :Lie'ase

1:un rlen noodza.k.àl.i j :í'I' •.4ijze slechts summier • behandeld word,en .Fkonomc:n
;;oorden hierop dat ` at de eit:,t , n. analyse uitsluit .

	

Uitgangspunt is
211-Je- t. _, :ie scholing ïn`-tlhraraistiese ekonomie .,,

Scholing is eigenlijk een. serviceinstituut voor fakult'ei.tsc;roo-•
here. omdat er bij ;.ze politikologen bv . nog veel onkunde is, zodat ook vT• :1.-• •

{;cn uit die groei?en d'o scholing vorm kunnen geven .

	

Scholán~
t, i)eva t in konkrete si i;uaties, niet in begrippen .

	

ceel plannen
von plannen zolan~~ er niet uit d.e beleidsraad en'kommisn ::.es •nsensrr.
.en om die voor fe ber.eiden .
Sc holing.,s'''oorstel bestuur wordt aangenomen met de ekonotnen •t egen 'en 1 .
er.t'rtou :linL . De scholing; vindt plaats op Vrijdagavond, 'ber innend r p 25
brunri om 20 uur ( het bestuur. zorgt voor een grot . zstil

	

c~~Tar hat ;,cr ; . :i .

vakbc n:lustuk .

	

.,

scholingstukken t~Iee . .::turen tn~ t_ bcleiclsraac?s:'tUlcke ;,
c,ni . tentdiij «ï s aan een bard, 1 tar~ •I:r . mmloe ..ten. 4SV

	

~ktitr .i ;ten .ba2~nc : . :iee :n rrt~
t .cel., de belc, ;,dsraacl tukker,

	

oc5i: •p e l ni . ..ry .ikc
,, .v .., r hen i n voorkomen .



zou moeten besta • • n uit ekonomen (vanuit hun studie
c

	

_:roblernaen -bekend) en' een •v erte(„enwoordiger van:' de SLJUA` -éni
I'oorLc, .

	

,
1:-eden finari •c iël•ë ' kommissie door de béle dsraad te benoemea

voor e!?n jaar .
noodt „ik eliJk, dat'led'on uiig à11e : groepen .kem.eri

	

,
Het -wordt nu • : een vaste'kern-.v ii ', désh-.Undigr n ~ eri

	

F es

	

•d 'á :i.rdr~_lé ri ''ní rïsen uil
de £ai{uLtéitsgroepén :'

	

,.

	

;

1 eden: er'-kampa°ne : 120 gulden binnen , eii `zestig kaarten, '_wáorvar. 'tier,
beta 1d. .OVerzicht fa' u_lteits ;,-roeren : liisfo;rici ,pol•itikdlogen, .
soc1aal-t'•e'ogr;ifen ; t•iis- én natuurkund: r;weten het nog, ni:et ; . _andragogen•
12, socïologe' 15 ; 'm(~dici 8, psychologen 5, . . ek'onóm,en en "neerlandici .
5, scheikunde ?

	

1'ternátief'voór h1J1;'n ~,- .i.dmae.t•s crna kán .o

	

i n,
nar . •s e abor_n,:~ nt 'c p. Toorfer .
Gesprek Pooric;r-=i?sva.:' over 'extra financiele • steun voor . .ro tPr
Bezuï_ti*gin~ 'óp ~''birider"sg'eld' -kan '200 ' Lí 'd.r~ri. pr:r n;uwnrne.r bedra	
goedkopere l:ay~cut' dc n''bi j''SSP rro e~ i.jk,Vro.orwaa.rde .financ.i,ëJ,e st.euzl
-s, dat deliquic iteitsposit r~b`cï'! L r wordt', da er tó• . ~ie.t
va'ni het' 'seiz'dén nummers•-tilt 9' uriner' koenen`, ., en rian oevee1 ~ . .

geld yérog: toe'gele ga mo .ewor en'. Op : grond' van b,nzu1n1g ngen . : e.zn ;,. ;. ~ :, .,
'. .

	

j__ extra. sibsidie va:r. 2000 v

	

w rk1{apitzal : N'

	

:,1der~

	

et

	

1 : .,Voedt'
~ egeven in° ae- vorm' , van, Seri kó.rtlopende 1,sning ; (.suggest , váii; 41i1 )`j.c .
^larí) In"vsrbá : d rnét d sléc~t'd •f ïnanei.'31e .'oositie, :vs.:n.,d: 1!•svp, . •.~p"or:
oc~ aa.nzett•en

.:
t•en tQt beztUnlging: •'
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~a,ler s w:a en

	

' kan v ers

	

`reen

	

~ .

. s ceun -bolnsmnnt Poorter .door' .staf] eden,' bo

	

t
}c a r..tïr,és 'neer t~e 1

Buit enïand'
Pvd A ',solidair met' Jong' eren • -coó •r tVi •etnt,rn •'
Porsskonferentie op

	

'feb ~x{i in Ni'euws'p'oort .` -
lioeiii.jki eden :. met de stands',.- Gris

	

t-o.est.eniming e„egev'e voor :
alle stands .
Spanje : 1Sh organiseert Spanje démonstratie .onder de naam vain'het . :
L6G ; was ni:et'' de bedoeling ; LOG moet allen' naam' aan de

'
in olnstraties .

vercirdeii 'als het aktief organiseert .

	

: . . : , .'

	

:.
Su`rinam.e : '.LGG besloot tot landel jkë or ;anísatie0van de Surinara -- . '
kampagne . Eind februari. teach-in 1n krasiiaposl:y r^anisatórie p
punten lrom•cn' op volgende beleidsraad :

,~Seminar
:"ein .é : .lisl:~~ssi e over or anisatóriese ingrepenr; l:j azen van },a •
eleidsra.a.dsl'n en naar ~.un1.- i„

de .'beleidsrs. :dsfralctic `bij 'dc 'and.ragog.en vaat sarren
! .,~~t l' t bestuur v=in de studicver.sniging, ua .arbi j ;i ^der eigl.n, tal•_en

~, . ,-10 ? o~rr;r : stu~iievereni in : present eer t het : áktieproi raar , or; anisa '
r1.•-'ar sek •r ies ; de bclci_dsraad bereidt ak •t ios voor : .
Ini ,roeiei : dagelijkse leigin; in oprichting, 'ieder lid , is verarit'wooi-
deli-hk voor ce_ti gc:dterlte van de :kor'wiissJ.es:

eet idee acht^r de organisatoriesevoorstellen : forrnalisering,rn: .: ; ., .

exu_ ici ~:r?.n£; Aran • de -Arbeidsdeling .~etc,'.

cï. a ~beidsdf~lin moet niet t .; fcormr~el •' wcrden epr; :.vat

	

V
niet. t~, .ri,ige worden doox•~ ,,1: ro •:.rd .

ov~ Iervolt7r nr1 ~J teelei dsra :sd wordt c ':n versla. •r ; -v, :A •i cl (e ,rc epen verwacht over
hun reel n~T inzake de orr anisatie-voorstellen+ :?;en lijst- :net komtni 3C -



. : :;_dsraad. ov„rw •regende ;3tecn bij het kiezen van leden van koormie ies,
doorr de L;~ •o cpen wel worden aangewezen .

	

. .
dit is niet Juist gesteld .

probleem met, vrijwillig in kom, isies gaan zitten, Wis . dat efn
aantal :;roepen nooit verschijnen . Niet de bedoeling dat beleids ads-
leden alles zelf doen ; zou een te zware belasting . worden,
Volbende vergadering wordt de diskussie voortgezet .

duizend guld :3n : -gre ,~n bestuursvoorstel.
niet_goed ,erca.lis :: :rd wat voor rol, de duizend gulden

kampagne voor do Asva speelt : zeer beelangrijkmom op dit punt

: ...~

actie te voeren, zowel voor stuci=.neen, als voor Asva .
Heet LOG dal. -.,en open brief opstellen, waarin een analyse van de
duizend hulde.. . i et beh' 1p van b. pen brief proberen invlóeduit
.te. oefenen op politieke partijeen, vakbcndenelc~ •'n medestanders
op universiteit t=inden .rroberen ermee doorr te' dringen

	

' ,
in de pers om ook daar argumenten van de Brauww . . ie 'ontzenuwen ;
Eind februari begin maart moet er een ~-~rbnd komen tegen de 1000
gulden . Ontkrachten van de argumenten is niet voldoende ; ook
demonstratie nodig . Er moet een breed front komen ; de fakulteite
groepen moeten binnen hun fak . anderen mobiliseren tegen de 1004 -
gulden .

voor parlementaire behandeling al duidelijk maken

	

..•-•
-dat als het voorstel wordt aangenomen men over zal ;;aan tot harde
akties .

	

.
nu al harde azt es .

hangè, af van wat er in 'het parlement gebeurt

	

(voorstel
b .v . in zwakkere vorm aanf nomen) - en de hoeveelheid mensen, , die
nu kunnen worden gemobiliseerd, of een kollen egeldboycott kan .
Beursstudenten lopen risico h= beurs niet te krijg;ei-.]. .

in eerste instantie bekijken, wat er voor de parlementaire
behandeling moet gebeuren .

	

.
er is hierover e :n kernmissie ingesteld, die met konkr.e'te

plannen moet komen_ . Niet veel zin om in hett luchtledige door ter
praten .

. .beter om nu wel over keanpa, ne . door te praten..
misschien ino~,eli jk een keiharde staking op de univc :rsitat

organiseren .
aktiviteiten ondernemen, die stellingname verduideli,kern

initiatie'VTén ne hen in de eigen rroep .Gnderzoeken : van de
gevolgen van de duizend t,l.den voor werkstudenten, beursstudentaz
e .d . . Most centraal plan .komen , dat. in de sekties kan worden
uitgetiaerk ; . ook met open brief werkozh binnen dr universit'eit ;
sistematiese informatie-1-rJnpagfles .

. . .de mensen icten nu. wel wat de duizend gulden
inhoudt ; belan,,ii jl :: .r dan i.nforeaeltie het 'doorbreken var, het

ten .defaitisme, en het mobiliser^n Aran :s.tuden1

	

.

om en. suksevolin bqucott door te voeren moet
j e minstens 5O 'r-1ee h ;-bben .

: terugkerF~ii naar exemplaries~ e:kties .
de sttu.dentcen zullen in aktie komen , alleen al uit puur

eigen belaag ; vcor~til :van heiah,:; • syste:::ati.cse . .kampr . •jne :.om zoveel

root, c1i jk studenten voor de d.e oT ;.;=tratie te oer an.isc:ren .
wMini(., ve trouwen _Li be}iat'..(1^~ arl ;'T, in Maner.

exemplaries :

	

nodig .



raai ; erin;
resultaten van, het seminar"

wordt over gediskussieerd in de onderwijskommissie . Organi-
scl en overleg in. de sociale fakulteit :

	

, in de
beta f.akul.teit :

	

, in do letterenfaku_l.teit :

Vergadering van sociale fakul citi_s urgent: fgesproken wordt zaterda{
12 felt -ruari ; beta-fakult eit tinklusief Dedicii jnen en ek onornfe)

vrijdal- 1 1 februari ; letteren (inklusief sociaal-geografen)
woensdag 16 februari .
Up do vergadering vin • de sociale fakulteit wordt besproken :
de Verin ;•,a--;problematiek en de strategie t .a .v . Mc Kinsey .
Mbt de autonomie : .

	

moet - zijn punten inbrengen in de
onderwijskcin•i$sie, over dermokratise :rin{, + studentenvoorzieningen,
De'meer noen ,roe

	

er kont een stuk in Poorter van de andrabogen
over de opzet van de aktie .And.rar;ogen. beginnen, en hopen op e :3n
sneeuwbaleff ekt .

~ beleid van het bestuur: het is te, laat en wordt verwezen naar de
volgende bijeenkomst .
Rondvraa

wijst op -roep over Me Kinsey, die uit het seminar
s voortgekomen ; die moet nu verder onderzoek hierover gaan

de

	

doen .
•

	

eta_ mensen zijn hiervoor nog nodig . Woensdag 16 februari kooitgreep op de Asva bijeen .
voor studiefi.nanieri_igskorrmissie hebben zich

4 mensen opgegeven ; er waren er maar twee ; dinsdagavihnd weer .vergadering,
metaalstaking : er moet een onafbri.nkeii :rke stakin„~s-kas ; .;evormd worden . Moeten we daar niet aan meewerken :

sluit zich hierbiijj aan ; er moet uitgezocht worden, of er een
ai.tiekomit6 komt, dit moet het bestuur doen ; er moet dan met steun-
lijsten t. e~: erk t worden,

.

	

we zouden graag:; het TuOPO in willen passen in hel: kader va
bet LOG

	

.Er is een algemene richtlijn beformulaerd t .a .v . deze klt bs, raar
die is nog niet gekonkretiseerd ; klub s die de grondraden steruien
word°n geacht betrouwbaar ke . ziijn .

	

'
Is er een'LCG s.tand.punt ever het intreden van studenten, 'ui

de academische' raad ?(van deVU en Nijmegen zitten er rensen in de
academische raad) .Probleem is aan de orde geweest in de T^c ktinsey
groep(bv . stafleden erin stoppen) .Maar -op korte terrnri jn zal de
demische Raad niet zo'n belangrijke bolwerk worden om te gebruiken
of te verdedi,_en .Daarom nog ;een exclvief standpunt .

•

	

maar er zitten studenten in helemaal cle be-
langen van de studenten Niet verte ;~;nwoordi„en .

Dit is een thena voor de dem.ocratiseringod•iscussies .
Mc Kinsey con-iriissie moet hier een oplossing voor vinden, ere een
s:t,andpu!nat . forriTuleren .

:alvast examengeld betalen,Hi erover mededeling in
Poorter



In he`i; stuk "Over cïe or~;áll isat :o?•i ese si;ruktuu.r v'aii de _Asva en dc, houd
ik deze aan te passen aan de eison : •d i•e 'de ctr :i :jd . ons stelt'

zijn een aantal ilggest :ies gedaaiix . om. de -politieke d -"-slc"!-issie
binnen de Asva te bevorderen: het geregeld organise .r an vari schol irlgs -
avonden, hei; inste;ll_e?1' .~rar2': dage_1_j. •,jlcse : leidingen . ;Yc.n .'. .,.cti lcc :xtg'rs .d.
(gedoelteli j).c:) samenvallen me't' :ele • .be.le_dsr. aad~r~ikt'ie ;c', : ., het . vor~ilich-
tender naken van deelname aan de komrniSr, :ie ^Q ; .id.Jlu hot bes ;uur en het
dn'Voeren vcun: : ,een on.e : inan -olie "'vote-procedure b-.j sf:er't-Tingen' in tic 'be
2 eid .sraadn

	

1 .
Zoals bekend ondersteunen ?-jij de doelstelling om mee,-
sie binnen

	

s.,

	

"T:r
.:Cet

.~'
.'.3ku

de. 'be eicjc :tei eri :'dc:, i'alccrlt .éii;'clcumit

	

p
r
o

'
l
en
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en
ek

o
e

	

.
willen echter vooralsnog : geen, standpunt de
de stemprocedure.

	

..c : . ;, ., . .•
Het voorstel van

	

heeft

	

'do'elí':d .(~
breken die de falculteitsgroepen een ' c renwicht geef ~, over de bel_eids- •
raadfrakties . Hierdoor zouden' diskor"s~:es' lf.iéi'-~c?.r.r~ei ' èlë ~iroCpén bs_i ; -
ven, maar : '".doors .i;rome .-i" .naa:r : : .de' j el.e :1_clcra
Van 'de kant van een aalhal' f~ikul'1 ei'i;s rc épe?i 'í reeds gc:~ëzen op het
ongunst ge .bl.,j-eff.ekt'-'hierván'o :•np ci t u;aroe2~ :', wcreit -er al :'wveinig deor-
gesproken reet de fakulteitsgroepen (altha;Ip n de meeste iakulta :i_J;.en .,'
en het losser' maken vin'' de' barxd•' ttss"ez

	

alct é`'e 1 gr oéP
rf :,~~'~-~.G11'L . tre77,S1t,C11t,A jI1 T hl^C1.( ez-

	

r :

{ ;)Het lijkt ons dat het geven van meer gawicirr

	

de
eies- a

	

. .

	

;11,'eau, ~ .^,, wi l?,e e.f t; ;,jvgns ea

	

ci e tra 1i •cia:u

	

u~T; •.,~,r

	

C .

	

?pi . : ., ;
proces

	

'i

	

. . ;~

	

:~:

	

t'1

	

nnciz de faIcu1tèj. b g•r oëp« i Iáalrdeeà.

	

o•ó . :,
t,a e v e de praktijk in hu; -i ci_;en fal ;uli:è-t-
als Asva-afdeliI7

	

•~

	

•' -.gen ;

	

.'Y' .. : '. .
/deDit kan bereikt worden door liet

	

dj.sku ::5ies over
strategie van de Asva- -t-ver de ct„ -t'?gd.e
en door 12 et verbe •L oren van het kontalct; zus ;_ e? rct !',c ?ltra"

	

en
de groepen door ins te] .lixig van' dágel :iik: Co lëidj_rigenanderzi_jdt-~ e
Als we op dit • moment . .al' zouden .overga.an i u t: ; ?ze :-:j ae angrí j :cer'.' maken' v
ae beleidsraadfrakti es t.o.v. de fakul te 1 c co - .z sou: dat het voor---

	

1-uitlopen. _zijn • op d i s k u s s _e's :"d'i.e "ric g 'pip "-gai g' i

	

voor-:n, :-

	

~eá kcd1rién . . .. '
De bel e idraadfraktd.e s vertègenwoord: gr:-, n',

	

er' :3 .».* e'

	

n-r11. _e W-`
leden in hun falculte i.t ., Zij zijn o ..)k aan c' a • j'-eva-•_' .eden verantwo or_ dir1
schuldig . Het is uiteraard niet voldoe . de om é~l_ '1'.ee :: • re's; jac.r ve_~
kiezingen te houden en- dan- te doen i•.•a ar :

	

'1)a •t zou , a
reinste parlernentari.srue zijn,. Daarom is 'h-,t :iocdza.,_e :_ijk dat er 'weke
1.i jks of tweeweke1.i jlcs • ;rérgaderi.*.igen* worden gè potlek n 'v'an .nava=lcoalit€
waar alle Asva-leden ku.rnen . komen en )•::?ar ook hele_:dsraa.dzaken
doorgesproken,

	W anneer er menang'svers chitlen hes'caan"tuc•, eer: dè b _teids'±aadfraktie
het kornitc :L s het n.odi' om alle JJSvé:-leder daarover te raadplegen,' .
zou .

dus een Asva-ledenvergadering- neoeten 'worden uitges clir. even ..
De . Asva-ledenvergadering, . en. daarmee jok -het . 1co11 «+'.c' ;: :;ossen de'
de "gewone, hárd studerende, student .1"

	

een ny obl_eexn op zich . Hoe.
wel op het seminar van juni 'vorige jaar • ' r' pr 3.nc _pe .'ras-besloten tot
?.zet .maandgild

	

houden :van'een ledCnvereader •r_g, . i, , daar. in de

	

x-,jks
tijk niet veel van gekomen. . Dat ir, oe,-'.c geel.

	

w.ij cnc . clc h
le . dag. .Ifl t bepaalde

	

ogen,.pi.obl,Pmen ,.kre
A'svá-led e n zich daar bok voói• ï:zteress'er'~YI-' :Dc . .1 :~' u . .wa r n rede `rdrg
dopringen slagen i'3 n e i, dan. ooik

	

van de mate ; ,aarin . ze' ..
kor; crete problemen gaan

	

lcc__-
i'ró2.teerd worden . En dus o .ok van de !,.te

	

de pol j.tic
,vakbondslijn in z'n f.al:u-",.toit doorvoer` :
Xor.iclusje • in dip stadium ;roet de ,pr-LO-ei

	

•. ro -•den g-„ everr aa?z de oF
bouw van dagelijkse leidingen er_

	

or ;anisa_^èr_ van de strategj_F:cl'.sl

:;ie in de fakulteitsgroepen, wanneer cl : grond daarvan de politie',
'. • ec

st . rurrj .~;h~;id d s toegenomen, f:an de

	

::emr.=ocedu:: c ;: :f :c:n:ti•c• opnieuw ic:- di- .
_

	

_ iict A---vn .-bes',-uur,.ku~;sle komen,



taak- en „,;erlc-verdeii.-jie, 'bij de
h istarici,ord,,voorbehoud, van 'goed-

keuring dcc,~~ de ASVA-ledenver"adoring van 25 febr
. a .s .op gesteld door hel ;Open Asva Eerkcomité in het Historisch seminari

gidsraat? 1

	

um ter kennis, eving aan de

de beleidsraadjevens Dagelijkse leiding :
ondorwijscie
Sua/ Poorterredaktieraad
riek-lie sociaal
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'o we~,e ge leder. 'rooft ;,c Arn~asr een brieff gestuurd naar deuna- hij
de totale persoi.i`eelsstop afkondigde . Dit is een

var( C 1.aande maatregel dan de afremming van het persc •n eelsbestand, die
al in ::ct najaar werd afgekondigd . Nu worden ook vakatu .res_niet langer
opgevuld, nieuwe leerstoelen niet ingesteld en nieuwe personeelsleden
die nog niet waren gekeurd niet aangenomen .
Hoewel het presidium van de universiteit van Amsterdam wel tegen deze
maatregelen schijnt te hebben geprotesteerd, stuurde

	

op zijn
beurt begin februari een brief naar de . (sub)fakulteitsbesturen waarin
een personeelsstop werd afgekondigd totdat er van de kant van het minis-
terie ueri.cht zou worden dat de "vele miljoenen" die de universiteit te-
kortkL•m t betaald worden .

	

l
2 `'ngeveer tegelijkertijd werd het wetsontwerp-studentenstop bekendgemaakt .
Inhoud van het wett svoorstel : de fakulteiten moeten een kapaciteitsbere-
kenïng (voor onderwijs en onderzoek beschikbare ruimte, tijd en mensen
afgezet tegen! het aantal studenten) maken, ze moeten die opsturen naarr
de Akadem•i ese Raad, die brengt advies uit aan de minister, die neemt de
uiteindealijke beslissing . Er kamt een centrale eer •stejaarsinschrijving,
die per komputer zal verlopen . Aan prof .

	

is de opdracht ge-
geven normen voor selektie op te stellen . Ook wanneer de wet dan nog niet
i .s aangeno.men door de kamer, kan toch al met de voorbereiding worden be-
gonnen : verschillende fakulteiten hebben al een kapaeiteitsberekening ge--
naakt, het komputer.centrum schijnt al te worden ingericht .
De we. - t, up de studentenstop is een tijdelijke maatregel die in 1976'somt
te vervallen . In de tussentijd, aldus de minister, moet de herstruktu-
rering zich voltrokken hebben . Ae herstrukturering is opnieuw aan de or-
de gesteld in de nota "9p weg naar een hoger onderwijs nieuwe stijl" .
Het is de bedoeling dat in september '73 het eerste jaar van de Posthu-
musopleiding van start gaat en dat in september '74 voor het eerst een
geku .rdineerde propedeuse van HBO en WO wordt afgenomen (in navolging
van de• ideeën van De Moor c .s .) .

3 Q.ok t .a .v . de studentenstop is de houding van het presidium en de UR zeer
twijfelachtig . De universiteitstop weigerde mee te werke.n aan de kapaci-
teitsbepaling op grond van het feit dat zo iets niet op zu'n korte ter-
mijn mogelijk waas . Tegelijkertijd kondigde het presidium aan dat de

4

Financieel Ekonomiese Dienst (FED) van de universiteit een grondiger on-
derzo•ek naar de kapaciteit van de ?akulteiten zou instellen . De fakul-
teiter. kregen de waarschuwing dat ze . , als ze ondanks kapaciteitsproble-
men. .. ~h geen studentenstop aanvaarden, niet konden rekenen op hulp van
het presidium bij uitbreiding van het personeel .
In een aantal fakulteiten (waaronder de sociale) wordt nog een gevolg van

5

dc bezuinigingspolitiek van De Brauw zichtbaar : het profijtbeginsel wordt
;.negenast op diktate .x, syllabussen e .d. . CnC?er andere het Iiv~ (politiko--
l.ogie) laat de- studenten voortaan betalen . De tekorten op het hulpmidde-
len krediet van de fakulteiten, die ontstaan door onvoldoende subsidi-
ering, dreigen te worden afgewenteld op de studenten . Foei!
Hiertegenover moeten wij een aantal akties stellen :

-

- de aktie • "meer poen meer docentean" gaat vrijdag van start tij de andra-
gogen, Soortgelijke akties zijn mogelijk bij psychologie, sociale geo-
grafi ,~ e .a. . 1_ogeliji: gaat de hele sociale fakulteit in de komende we-
ken een: dag plat . De aktie zal zich vooral ook moeten richten tegen de
totale personeelsstop . De andragogen zullen op de beleidsraad verslag
uitbrengen van ~?e vergadering die vrijdagmiddag wordt gehouden .

- waar sprake is van invoering var. het profijtbeginsel zullen ook daar
akties tegen moeten worden georganise , rd (weigeren te betalen en zo) .

Onderzocht moet i•r ordeii waar aait het geval is
- o .a, sociologenn en politikoologen hebben geweigerd hun kapaciteit op te

gever_, O .a % geschicie_lie vraagt wel een stop aan (3e eer.steajaar's)
- we moeten bespreken hoe- UR en pfesidium onder druk zijn te ..<:tter. .



Aan cl.r redactie onderwijs/
binnenland .

Naar aanleiding van de persconferentie die de ministers van onder--wijs, wetenschapsbeleid en landbouw, woensdag 9 februAri geven overde nota 'Op we naarhogGr onderwijs nieuwe stijl , willen de 1ande-. IJ ke studentenorZenis_bies verenigd in het L .O .G . een aantalKant-ekeningen bij deze nota plaatsen .
_0 vcerst3! van de ministers Gm een 'gocoordineerde propedeusel inte stellen van HBO- en =Instellingen is ons inziens de eerste
stap in de richting van esn verkeerd soort van integratie van HBO
en WO . Ook wij juichen een academisering en democratisering van het
HBG, wat zou inhouden dat de HBO-instcllingen een beter wetenschap-
pelijk,gefundeerde opleiding gaLn geven toe . Dit mag echter niet leiden
tot een vorm van integratie wa .rin alleen maar meer studentsn die nu
een wetanschappelijke opleiding volgen afvloeien naar de niet weten- ,
schappelijke vakopleiding, zoals het HBO (nog steeds) is . Op deze grond
wezen wij een half jaar geleden het rapport ven de commissie De Moor
af, Wij wijzen de gecoordineerde propedeuse: tevens af, omdat het e-
s .:le ctieve propedeuse is, Deze is zowel om ondertijskundige redenen
als vanuit het oogpunt van externe democratisering ongewenst . De
maatregel die nu wordt voorgesteld gaat weliswaar minder ver 'dan het
rapport van de oormissie Da Moor (dat na een indeling op' grond van
eenleidsprcpedeuse geen oversi opmogelijkheden meer kent), maar dit
kan gezien eerdere uitlatingen van minister De Brauw over de commis-
sie ook te Idnnken' zijn =n het feit dat de regering ook al geen geld
wil uitgeven voor de uitbreiding van de capaciteit von het HBO, die
een conselucntie van Ce integrale invoering van 'De noorl zou zijn .
invocringervan op de manier die nu voorgesteld wordt zal echter tot
gevolg hebben dat veci studenten die nu een HBO-opleiding volgen hele-
maal uit het hoger onderwijs wej5eselectcord worden (door de danr reeds
,os ;I,nie nuncrus fixus) .
Uitvoerig worden in het rapport van de commissie De Vries op basis
van cijfers van het C .P .B . de voordelen geschetst die de herstructu-
rering van het wetenschappelijke en andere tertiaire onderwijs voor
de nationale economie zouden hebben . Met name de stuc, ieduurverkorting
en het instellen van o'n inschrijvingsduur zou de gemeenschap een
aanzienlijk financieel voordeel opleveren .
Nog afgezien van het feit dat het financiele voordeel (vin hogere
bArstinEopbrengster ten gevolge v„.n de langere productieve periode
van afgestudeerden) in eerste instantie voor do regering is, waarvan
nog maar moet ;.orden' afgewacht of die het gold ook jan del gemeenschap ,
ten goede laat komen, blijven de nadelen die de herstructotering voor

'de academici zal hebben volledig buiten beschouwing ;
Voor hen die na hun studie de universiteit verlaten ken dit als volgt
worden aangegeven . De eerste no6clijkheid is dat zij,de kwalificatie
die zij zich

	

middel van hun academische opleiding verwerven,
zict in kortere tijd moeten eigen maken als de studieduur wordt verkort .
Slechts aan beperkt Cedeelto van de studenten zal daaitse in staagt
zijn . Voor het overirote Ael zal de kwolificatie die een acjdemische
oploidinC vorselnit gcroon lager zijn . Voer wie het financielé voor-
deel dan ook M010 zijn, de ac~dGmici zelf zullen er alleen als lid von
delormornschap'cen jrnentje van kunnen nieepikken ; daarentegen zal hun
inkom2n scherp Onlen, Dat de bedoeling van dein de nota 'Op wee; n ar
een hoger onderwijs nieuwe stijl' geschetste s_menwerking tussen WO
en HBO vooral is deze laatste tendens te bevorderen, blijkt wel als



vroejtijdiG van het u0 naar het HBG zuilen doorstromen
.n nu het eevel is' . ivenals bij do Mammoetwet zal blijken dat vin
i Ocen Ie ministers gewonste l ovorstapmogelijkhedent tussen de ver-
aliller.Cc onderwijsvormen vooral Cabruik zni "orden "emerkt om de
:,UlentcOleerlineen van hogere nn-r lagere ondcrwijsvormen te ver-
inatson, terwijl het omgekserdu sporrdisch znl zijn .
lot is duidelijk, dat al deze mensen mot gedeelde kwalificatie op de
nbeidsmarkt een veel kwetsbaarder positie hebben den drhuidige aca-
nmici . Voor wie het voordcnl daarvan ook mag zijn, de 'gemeenschap ,
reet iel bedenken dat 55,000 extra - berocpsbeoefentten, die er volgens
n0 C .75 . in 1990 zullen zijn, alleen hun 3,2 miljard gulden netto
zallen orleveron als zo werk kunnen vinden . i n dat is bij een voort-
z9tAng van het huidige regeringsbeleid zeer twijfelachtig !
Ec positie van do academici op do nrbeidsmnrkt (wierven zij in toe-
nemende mate afhankelijk zijn) wordt nog verder verzwakt door de met
in herstructurering gepaard grande sterkere specialisatie van doop-
lei dingen in het hogere onderwijs, doordat men zijn werkkring den in
een meer boporkt gebied zal moeten kiezen,
50 is daarom zeer opvallend dat in do berekeningon van hot C .P .B .
de Grootste profiteurs van de herstructurering van het hoger onder- ,

js : do werkgevers die academici in dienst nemen, zelfs niet eens
- cerkomen . Allenn het gold dat Berfgcstudeerden een belasting zullen
bctelon en Onteene wnt ze zelf opstrijken wordt in de baschouwingen

17 potrekken, niet echter de extra win.stcn die

	

ze de ondernemers op-

Wet betreft het beknotten ven de beste - nszekerhedon van afgestudeerden
mnnkt de staat het voor degenen die op de universiteit werken zo moge-
lijk nog bonter, als De Brnuw zijn zin krijgt .
Loskoppeling van onderwijs cn onderzoek, vermindering van het aantal
voor ondcrwijs beschikbare formatieplaatsen (parallel aan een vermin-
02ring van het n : .ntnl gelijktijdig ingeschreven studenten met maar
liefst 30 Q, heeft tot gevolg dat er minder plaats is, en dat men
verhoudingsgewijs meer tijd aan onderwijs moet besteden ( 1000 .in
plaats van 640 uur per jaar)
De invoering van hot instituut van de lresenrch-studenten' en 'assistent-
..n :,arzoekers' betekent een r2gelrecheo aantnsting van de positie van
de wetenschappelijke stuf . Het in leven roepen van deze funkties heeft
voornamelijk tot deel om een groter gedeelte van het wetenschppelijk
onderzoek te lnten verrichten door mensen die

	

in een
olstrekte afhankelijkheidspositie worden gebracht . Dit in_ n:_ volgins

een een advies van R .A .W .B . die een mog&lijkheid tot 1 handhaving ver-
1

	

beter gemiddeld niveau van onderzcckl voornemelijk ziet in eer.ë Arl
Lierzwakking vnn de ri chtspositie van do ond,.rzoeker : zij krijgen een
tijdelijke onnstclling en moeten naar believen kunnen worden verwij-
derd of verplaatst ; zij worden als het vr . r e er stukloon gezet en per
project tetgald . D:aarkomt nog bij Ut zij voor het verkrijgen van een
pinots volledig afhankelijk zijn van een door de reecrinG vastgesteld
landelijk prioriteitonschemn voor ondcrzoaksprojccten . In tijden dat
de rugerir,E weinig voor onder zoek over heeft kan hum . aantal snel wor-
!ze verminderd . Dit betekent/een aantasting vnn de gril versitniri-3
autonomie .

	

tovcns

Het L,O,G, wijst do 'gecoordineerde prcpeCcuse', de studieduurverkor-
ting Eekopjeld u n een inschrijvi .ii„- sdluar, alsmede de ,naasting van de
positie van student en afGestudeerde in het algemeen en cie van de
watenschappolijks stof in het bijzonder, mot kracht nf .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr . :

	

\1-2lr- Bijlage(n)

Afschr . :

betreft : rotuien beleidsraad ASVA .

Voor de notulen van de ASVA-Beleidsraad vergadering van
30 januari 1972, alsmede voor het stuk "De resultaten van
'_.et seminar", zie de bijlagen B resp . A .
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jeefo 03n aantal resuitaton -zon! OV= waneevnr de s e_
leidsrard de definitieve beslissing zal moeten nemen . Het gaat hier
om de liskussies over naholing, do opbouw van de organisatie, - en
neer de derskratiso2ingsstrijd .

S CIH ()L .~N Gr
Do beleidsraad beleg0 in de week dat lot nuMe geen vergaderingen
7er5cn jeinuden een okstra tweewekelijkse bijeenkgmst .
Deze 7ergaderingen zullen worden gebruikt voor politieke diskussie

en s(„hcling aan de hand van de belangrijke strategiese vraag-

~_J

Daarnaast

	

ze worden geiruikt om Je strategie van fakulteits--_~u leen
gr - opo= centraal door te spreken .
_e -v,--, ;rbe-,:-eMng jan de vergaderingen berust bij - de onderwijskerr-
.missie (re een andere kommissie*als het onderwerp daartoe aanlei •- ,
ding geelt) . Dit houdt in dat de cnderwijsknmmissie een scholings-
progr,..n.-na uitwerlt en onderzoekt welke marxistiese basiskatego-
rieën wij ons eigen moeten maken )m inzicht te verwerven in wat wi j
dr= en 7at wiJ moeten doen.
Voorgesteld wordt om te beginnen met diskussie over het politieke

(mede in verband met het geschikt maken daarvan voor
-'oubl~*—k',nzie) . Op basis daarvan dient zo snel mogelijk de diskussie
over áemakraliserings- en herstruktureringsstrijd gevoerd te war--
&en, zodat deze diskussie via Poorter e .d. opk onder áe studenten
ge tracti kan worden .
M, -., -anuit de aktiegpoep `Meer peen, meer dncentei"lworjt een dis-
kussie 7oorbereid over de studentenstop en andere daarmee sumen-
inngende problemen als personeelsstop, wachtlijsten e .d ., ie deze
nsnussie zullen vooral de - achtergronden van de studentenstop en
van onze straOegie ertegen worden belicht : de situatie op de
ar-_1-..-markt, de achterblijvende investeringen in bepaalde takken
van onderwijl, het recht op onderwijs voor iedereen e .d .
Verder zullen we ideologies tegenwicht moeten gaan bieden tegen de
prol;j0beginsel-ideM, voorzover zich die manifesteren in aantas-
ting van de financiaie pcsitie van de student . Dit wordt vosrbá--
reid door de studiefinancieringskomelssie, die zich met name bezig
houdt met de herformulering van de eis van studie1r7n .
In de eerstvolgende weken is het overigens moeilijk om de schei in,
op vrijdagav .nd te houden . 110 -

	

is de demonstratie van,"Jan--
geren voor Vietnam", 13 februari is er. weer' beleidsraa4 . Wanneer
men wil dat de scholing eerder dan cp de 25e begint, zal het op eon
anders nvnnd moeten . Dat kan alleen in overleg met aktiekomitá'O :i
die anders op die avond zouden vergaderen .

GEGAN7SATORIESE INGREPEN
1 De1 ASVA-groepen in de fakulteiten benoemen alle één of meer per -

:010-1 die belast zijn met de dage lijkse leiding van de groep .
Zij dienen deel uit te maken van de beleidraadsfraktie . Hun taak
zal bestaan uit :Let doorspelen van informatie vanuit hun fakulteit en aktielico-

naar het "centrale nivom (beleidsgraad, kommiddies,be-
stuur)
het beter bereikbaar maken van het fakulteitskomitë .voor be-
pn,,~Ide diskussies (strategiediskussies enz .) in Asva-verband
lei roorbereiden van vergaderingen van het komite
zij dragen de verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van
l e d en van de groep op corrmissievortgaderingen en alle andere
gelegenheden wonrbij leden van de groep aanwezig

	

horen te
z ij n ( ?girt zgn . 1 optrommelen'



ORGANISATORISCHE INGREPEN (vervolg)
- In gev,allen . dat de ASVA-groep werkt binnen het kader van een

studievereniginng lijkt het nastreven van personele .

	

-„nies
van . de dagelijkse leiding vin de ASVA-groep en het bestuur vu :-„
van de studievereniging zinvol . .

2 Tegelijk met het verkiezen van de beleidsraadsfrakties di ., :-.en
ook de mensen te worden benoemd, die namens de fakulteitsgroepen
zitting gaan nemen in de commissies van de beleidsraad .
Zij hoeven niet noodzakelijkerwijs del uit te naken va--- de
beleid.sraadsfraktié .

DEMOML T I SERI i :G .

Daar kriteriui in laeatste instantie voor beslissingen inzake deel-
nemen aan Veringa-raden in moet zijn, `de houding die de studenten
in dezen' innemen, dient de discussie daarover zo snel mogen k ia
de openbaarheid te worden gevoerd .
Daarvoor is nodig dat voor de balangrijksto zaken die met boslissirl---
gen over Veringa-raden samenhangen, de argumenten moete = worden o-
systematiseerd .
Deze zaken zijn :
1 de verdediging van - degedemok:batiseerde instituten en de problemen

i,i de fakulteiten wa,:~.5 . niet is gedemokratiseerd (een scheiding
in drieen : sociale fakulteit/letterenfakulteit/ bet^ en med . L°ak
lijkt de meest zinvolle om alle problemen . aan de orde te laten
komen .

2 de verdediging van de autonomie van de univ,ersi Geiten tca, : a
struktureringsmaatregelen (deze is niet voor niets aïs p -w_rt 2 ge-
plaatst : zij mag de strategie tegen de herstrukturering in de
fakulteiten op konkreto punten als studieverzwaring wachtlijster.
en dergelijke niet doorkruisen) .

3 het beheer over de studentenvoorzie,iingen .(niet voor niets als
puht 3 geplaatst) .

Dé mogelijkheden tot coalitievorming (tweede belangrijke
moeten met name worden onderzocht in net licht van de bedreiging
van de zeggenschap van Veringa-raden door McKinsey-raden
Het . is de bedoeling Poorter in de discus i- een centra 1:: rol - te
laten spelen .

Een zo breed mogL L j±z universitair front te ;on de herstrui.tur rir; s--
maatregelen, waardoor mede de positie van de Veringa- -raden inzet
kan. worden gemaakt van strijd en Gup noot aansluiten bij de s tr° . ;
in de fakulteiten moet het doel zijn van yen dergelijke kin ar .j .

Nt BT

Nog een door het oude bestuur voorgestelde organisatorische i 11 1'

is het instellen van ene man one vote in de -beleidsraad, teneinde
de diskussie te verlevendigen en daarin beter alle in de f,^:.hul irlits--

groepen levende standpunten naar voren te laten komen .
Omdat over dit voorstel nog geen diskussie is geweest en het toeha
vrij ingrijpend is in de hele

	

gang van zaken, moet het naar de
groepen worden terugverwezen . Het zal op de volgende belei d-s-^aGS -

- vergadering op de agenda prijken .



,. v . ; ,l , ,~u 1L n . 1972 .

;sociologen, scheikunde, wis en nntuurkuncle, Lmedicijnen, .ldeet-
lcndici, socinol-goog :.:•o ven, psychologen, ,andragogen ; historici,

ekonomen, biologen .
,afwezig : theologen, pedagogen
Hotulonten : neerl_nndicí .

1 . Hotulcri beleidsraad 21 jun . 1972
vreggt wenneer er verslog wordt l;edoon vnn de werkzo-' mhe-

den var_ de ' Iloogovengroep .
,fgcsproken wordt dot de workzoariheden von do verschillende . 'themègroepen"
oon de orde zullen komen tijdens de twoewekelijkso 'dholingso.vondon .
De notulen worden hierna ongewijzigd goedgekeurd .
I.on de orde is punt 4 vnn de ogendo: Student .
De

	

subsidieert het mnondblnd ^Studr:nt ; ; ih die zin dot` zo dé porokos-
ten betaalt . :ion de andere kent wordt Student gesubsidieert door het Mini-
sterie is echter een aflopende zmok en

	

hoe gstwoorschijnlijk a.rn het
eind von dit lopende studiejnnr ophouden
Hoewel do inhoud von dit blocl nnn ' ernstigo kritiek bloot stunt vindt het be-
stuur (?et we de subsidie niet meieten intrekken, mnnr plot de :PSV., het beleid
v' n :`i ~t;c .cn , zod.nnig noot veranderen, dit het min of naeer als LOG orgo•ari kun
Toon funkt ::ionc;ren .
De motivering vnn dit voorstel is enerzijds dut het blad veèl gelozén wordt
door studenten (lnndelijlc) en toch een zekere progressieve werking heeft,
ende:.-zijfis is het mogelijk hot blad een endere funktie to geven omdot'je
op grond vnn subsidiering cmn zekere mocht kunt ontwikkelen ên eiste"kunt

stellen .

	

.
is von moni,r't • dn t Student moet verdwijnen . Het is weliswe er

aio<*olijk twee mmedewerkers die . door ht .•i; LOG worden arngewezon in do redc'k-

tie te krijg;cn, moor je moet rekening houden riet het koeler von Student :
het beleid cut dit blad voort is nl . niet toevallig, hot is : eon politiek
beleid, d t gericht is togen de studentenor onisoties . Hot loot - er don ook

niet or.1 c}et we zo kunnen dwingen stukjes van ons op te nemen, het goot om

cie politieke lijn von Student . Hot plan von het bestuur zou alleen reo.liseer-

boor zijn als het bln d onder voortdurende ,~óli~ ickc kont - ole zou kunnen

staan . Dit is een onr.iogelijhe zoolt, bovendien zou hot' geld geen kosten



. 2

	

-

terwijl dat gold binnen do or nnisatic veel beter r;obruiltit zou kunnen .r .

d c.r.. . !. ,
voert hierom toe, drt het in stond houden von Student steeds

zpl geen kosten o .a . doorr he .t delen van do advertentie. opbrenston . Vordc~:•

ten we ons Ofvrer en wat voor invloed artikelen over standpunten v^n hot L .

hebben binnen een bloedt nis Student .

heeft con gesprek r , chrd net een von c?e roeoktouren v -

	

t- ~.?

	

,

waaruit blijkt dot err pl, mts is voor twee 'JOG redal .tourt n . Deze kxijgen ;?

ortikelen over specifieke stuc?i-:ntcnz,oken te verzo,. • :cn . Verderr zullen dc
Themenununers nf!-;eschnft worden en v,rdwijnt binnen)c .ort

wijst erop, dat nis hot LOG zich riet tor' . . :.,t zoti
een redei:,,

	

r,;nut:~n zijn nog een tijdje te blijven .
stelt voor dot we do situatie aanzien tot september 1972 . W moeten

tussen proberen het: beleid von Student te boinviocden en ,c?oorbij cdo: fin:~i,,
, bc:slissir; ;-,ciele toestand te, bekijken . Pos don kunnen we een d.efinitiev,

men
zet de argumenten togen hot in stond houden von Studentsnor; . eens o ;-

rijtje :
a . het zei moer geld koon kosten .ond4t een dool von de ndvortentie

wegvallen en do subsidie von hot ministerie verdwijnt .
b . de invloed die het blod zou hebben op studenten is te verwaarlozen .

c . voor con infiltro.tiepolitiek is 4•rmeenden te kort .

d . Student zal nr. con half jaar weer los komen tt : storm nvn welke orgo-,,.J . :

don ook .
Hij ontkent dot de financiele nspekten von de zoek van doorslnr; ov •ende n

zoo zijn voo: do Poortar redoktie . llet gold voor Poorter koen' : nl . ;r^_.

Mode doordat c .° een kontrakt bestaat ent toi; juli loopt met Student ?•7^ . :'

volgende b estuursvoorstel . in stenoring f .:ebrecht en niet elz omcno steamcn n

nomen .-
'~ Er komen twee LOG medewerkers in de rudnktie ven :3tudent . Dcordoo :: vice
do mogelijkheid geschapen oen infiltr tiopolitiek te voeren . Op basis -

pr,a worden cvv-evaluatie van deze politiek zei er in juli opnieuw go -
al of . niet . in stond houden van Student .

Punt . . •Financieel Jaaroverzicht :.SV .'. en de Bcrrotinr .
4 -eoft d .ri .v . een historiese schets een toelichtintr

tbc,hnndolt hierna alle posten von het jaaroverzicht ~ ..n

erop dot er voel vaste lasten staan in do begroting . r is cen tekort ,

11 .000 gulden .

	

._

.een sluitende begroting zal nos r•.iot;olijk zijn als er minstens 1000 r -

..rl nn 1,4 ;1-nmon .



'un t C Te ii• f r'. er lire

3
:i ... tTob~_n^~!. ne., : i't 'enige rlogclijlchedcn voor bezuinitring :
r : n :.i.oudcii von s echts eon selcretnresso
vc'kopon vrn het rrchief (bijv con hot ING)
lcclenwerf1 ip,ognc .
verhuur van de vit ::ines
Hot bestuur benod -ukt nogmools de betekenis von d .e ledcnwerfk,nmpo,-no . liet
a :til nieuw .;worvon leden blijkt c. g teren te vollon, zoals blijkt . uit
de ontwoordon von de g :-oepc, ;

Su, .;j ;astie : go de mensa en de huizen in

Pun: 5 fluitenbad .
doet moriodelinr;en over de Vietnam-wook .

__,br . wordt er in ')en Hoor een nerslconfc,rontie ;-cgeven,, n,^dot do fototon-
oonstellin; oongoboden is

C. ,.:br . zullen er stonc's in de stad stoon waar mnoterinol over Viotncn verkocht
gordt .

	

-
1~ - cbr . i s er een demon-strotic. Do route doorvoor is ol oon ;*ev : ~cop;cl . Het
punt wordt afgesloten giet het behandelen von lir,okticsc prmblcnen betr effende
het ropen en het bcncnnen von de stonc' :s .

l

runt 1 Bo sluiten Sum:iiiior
s telt. d o ., pi , dh • het sering een' o.nntol st<ndpumtoh geformuleerd

zijn, i .gezien riocten'wwiorden als r.ichtli•j iicni . .j;r. n bela'ngarijk punt "is hét
voorstel voor de tweewekelijlcso scholing over. :

1
s't,o~te1 ie en de ochtc:rr;ronden erven

do diskussie over ue politieke lijn vo,ii, clo fokultoitsgr,oe.pen
,~,> ,:s in hot leder" von d'e herstrukci:ure ing, do politici

rdere -nolyse von de onderwijs-ekonortic .,,
vindt clrt er ook problemen aan' do o' •:de nocten . worden''goi61d'

als de reelotie stu,d. nt/klo ssonst rijd

Eij do volgende beleidsrn, .d vergoderi_iig zullen de voorstellen konkreet op .
t;_ steen en bes rolzen v.or~'~~.

	

. .

Punt 3 LOG
Hot bestuur heeft 3. voorstellen in" verbond rmt)t hot LOG (zie beleidsroadstulc-'
kon v:'n 30 jenucrie)

	

,
u .. 1:,ze voorstellen moeten in de fokultoitsgroepc.n besproken worden, zodat &e
'jeleidsrcod hot-.bestuur eventueel ntonclcnt kon koven voor liet doen von deze
voorstellen .
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Punt 6_ -Te I Lfrlcr lirc
De rccloktiu: von TÏ;U heeft sinds oktober 1971 3 .cool het verzoek gedarn om het
stuk " De noorlz;eok v;,n con politieke vnkbondsstrntc ;;ic in (lc f lcull ci_tc:n in
haor blocI te mogen opnemen .
Het bestuur wil oi`i do volgende redenen niet op dit verzoek i» .F,nrn :
1 . De :' .SV:. heeft een eigen uit~,cvc ;rij . .. .ls publilkrtic r'cw nst is gebrui1_en . wc

doorvoor ons eigen <pporont .
2 Het bostuu-,: heeft een politiek standpunt ; over

	

ligt bied is volkoi,ien
outonoom . liet stort los voa de ~,-condraden en hoeft r;ecn solic'.c basis door hct
ontbreken von een <ktioprokti jk .

Het is doorori onwenselijk dot '." :_U het thcoroti !s pietforri vrn rdc student:n-
bewcming wordt .

	

-

meent (lot het principieel onjuist is zulke dislrussic ., tc.:
tot een kleine groep .
DE

	

rliskussio bijvoorbeeld is donrori o .à . zo verwarrend r,ewoest
	 H et zou goed zijn voor de politieke duidelijkheid nls er een stendpuntbepolii'g;
zou komen von de

	

omtrent hoor st~nrlpuni: in con lnndolijk blad, (let zich
donrvoor annbiodt (door hot ortikcl von

	

heeft zich '?' T1 ei verheven
tot een diskussie plotfo-.-ri van de studentenbewcving)
Als de AS W, opname von het stol : weigert zou c' • .at do indruk weleken r1ot clc
von cle

	

door een kleine groep bepo<ld wordt .

In de-diskussie die hierop volgt worden van verschillende kanten de volgende
argumenten tegen de standpunten van ' .

	

ingebracht :
Te Llfder Ure is Helèxaal geen politek dieknssieplatfofm,dit blii,kt heel
duicbb lijk uit het feit dat er al vier artikelen . waarin kritiek Op
geformuleerd wordt geweigerd zijn .
Over het algemeen is men het er over eens daat d-ïskussies die in te "r1 .U gevoerd
worden niet overbodig zijn maar dat ze wat de situatie hier in Amsterdam
betreft niet oppartuun zijn .
De belangrijkste bezwaren tegen T .L .U . zijn dat hel alleen theoretiese pro-
blemen behandeld die niet gerelateerd zijn aan praktiese konsekwenties .
Dit is niet toevallig, het blad wo rdt.n•1 . uitgegeven door de SUN, een uitgeverij
die los staat van de grondraden en dus onkont,r.o.leerbaar is .

is van mening dat' als de ASVA haar taak vanpolitieke vakbond
primair vindt we onze diskussie daarop moeten afstemmen .De problemen waar
T . .U . . • ich mee bezig houdt zijn voor de gemiddelde student en dus voor onze
organisatie niet relevant .

bevestigt dit .De lrahl-Schmierer diskussie bijv . was bij de
medicijnen-groep helemaal niet belanrijk, en ook nu is de diskussie over de
pol .vakbond het belangrijkst in die groep .De diskussie die in T .E .U gevoerd
wordt is voor hun volkomen irrelevant .

gelooft dat dit voor de meeste groepen geldt .

Omdat de zelfde argumenten steeds herhaald worden besluit de voorzitter het
bestycursvoorstel in stemming te-brengen :
-De' ASVA gaat' niet in op het verzoek van TEU,
-Na uitgebreide bespreking en eventuele wei .zigingen kan het stuk bij de SUA
uitgegeven worden .

De andragogen en de sociaalgeograven zijn_ tegen ; de ekonomen onthouden zich,
verder is iedereen voor .

	

y
Het voorstel is hierbij aangenomen .



runt 7 . Bestuurswisseling

	

•pl . .tiek -program~'V n • hët ..nieuwe bestuur .

.stelt vast dat de beweging het,afgekopen jaar enorm vooruit is
,;P gaan, het aantal .aktivisten'in de fakulteitsgroepen is toegenomen .
,Dit •is vooral te . .danker3.aan,het. werk van degenen die nu aftreden : .

Het was kortom een uiterst suksesvolbestuursjaar .

:neemt na het •i n ontvangst nemen • . van •e nige flessen drank
en,_oerirg afscheid en bedankt de, beleidsraad-vwor haar 'discipline .

,~ afgE1 m en jaar zijn de voorwaarden gelegd voor inhoudel jke vooruitgang .

De volgende mensen worden nu door de beleidsraad benoemd : .

•

,-sekretaris
sekretaris
-sekretaris
-voorzitter
-sekretaris

algemeen
sociaal
sociaal'

onderwijs

is helaas slechts tot juli b .eschi..kbaar zij'n ;•"máá.r er zijn
]. verschillende mensen benaderd die zijn taak na die tijd zouden moeten

;overnemen :. •

geeft een . toelichting op 'he't stuk "POGING -TOT HET AFBAK*BNEN VAN 'DE
Bi}LANGRIJKST.L TAKEN VAN HET NIEUWE ASVA-BISTUUR ."

Rondvraag .
stelt voor . , benaderen i .v .m . verbetering van

ASVA informatie. in Fnlia .

Niets meer aan de orde zijnde sluit de, voorzitter de vergadering 't '11 .5d,uur .

	 '



VERSLAG VAN 1-iET SEMINAR (aan de hand van d e n„t ul en) .
Het stuk over de politieke vakbondsstrategie .
Hierover hield . . .

	

een inleiding; waarin hij er de nadruk op le„-
-de dat de faculteitsgroepen - hoewel zij het stuk, behoudens een
enkele kritische o,.,inerking hier en daar, wel verbaal ondersteunden -
zij er toch te weinig practische. conclusies uit trekken . Waar het c :~ :
gaat is ; dat in het kader van een algemene strijd tegen cie 13e plannen
tot herstructurering van het ,wetens chap•p>eli jk onderwijs per faculte -

ytde concrete punten worden o E;espoord, die zich lenen voor actie .
Van de kant van

	

•w orden twijfels geuit over è:e r::cgel
heden daarvan ;

	

noemt het voorbeeld van de tentamenboy-
cot bij de politicologe -i : een zeer condrete actie tegen studieverzwa--

`1

ring .
Er wordt voorgesteld in het kader van het uitwerken van cc :n pclit i.c i<,
vakbondsstrategie per faculteit tegen de' herstructurering, de dor ('A :
faculteitsgroepen ingebrachte stukken :-)-,? de to organiseren scholingJ :---
vergaderingen een voor een te bespreken .
Scholing .

illustreert de noodzaak van scholing, zoals . hij dat ook
al in een stuk in de semiriarmap had gedaan met de volgende argumcnt ;:ï : :
- de`herstructureringsriannen moeten door ons geanalyseorc? ku. : .*:-.c~-

worden
- de neiging tot theorievorming-los-van-de-practijk, zoals die in . c'e

tlijd vin het arbeiderisme en totaal-arbeiderisme de studentenbcwc''73 e m e` r~, e~hlaard warden, o :.nrlat zij een permanent gevaar v ..>rmt
we ons bewust moeten zijn

- het politieke nivo van de kaders van de ASVA moet worden vérl .~^ , :,
dit dienen we .;ezamonlijk aan te

	

pakken om ongelijlctijdigheclen tc
vo ...rkomen

Om te voorkomen dat de ;scholing zich gaat verzelfstandi g en stelde
.voor deze te koppelen aan de strategische vraagstukken van het moment
en het ook daaruit af te leiden welke basistgegrip- .:en uit ele marxist' -
sche ekonomie nodig zijn .
Omdat er nogal de nadruk op wordt gelet;d dat de theoriebeoefening., ,a
moet hangen van de practische problemen, spreekt -

	

. van
theoriebeoefening y in een voorgevormd harnas' . Hij vraagt zich af o .i
dit niet leidt tot het vervormen en aaspassen van de theorie a: : :n do
reeds vaststaande strategie . Van theorievormning kan in een dergeli • :
opzet ook geen sprake zijn, omdat je je slechts met deelgebieden bcZic
houdt . Er wordt tegenin geb lrac

	

dat een politieke vakbond van s tuc.c n
ten

	

noodzakelijkerwijs ~~ celgebieden van de maatschappij be
strijkt, dat de theorie noodzakelijkerwijs gebonden moet zijn aan d_o
strategie,

	

waar dan nog bij komt het gevaar van een arbeidsdelin,J
tussen theoretici die het kader bepalen en activisten die hot s.nvul'!cn
Vervolgens maakt

	

een onderscheid tussen verschillende
scholing dat in de rest van de discussie een belangrijke rol spCelc'r
- Categorie 1 is de theorievorming, het onderzoek ter ontwikkeling; von

een maatschappij-analyse
- Categorie 2 is het proberen meer inzicht te krijgen in wat we

en wat we m :)eten doen
- Categorie 3 duidde hij aan als het overdragen van technische '• : n-''`"

die in de organisatie aanwezig 'is (over het opzetten van kampar_j c-
het voeren van propaganda, hetopbouwen van faculteitscomitees etc . l

Afgezien van het feit dat de categorieen2 en 3 v •o r de politieke v
bond ook verreweg het belangrijkst zijn, zag

	

ook : :r; practi$cl:-
	 organisatorische reisenen geen m •.ogeli.jkheden om voel aandacht aan c .^tof,.

" rie 1 te besteden .
Het bestuur kroeg opdracht om op basis van c'e discussie een vo :terst,
aan de beleidsraat te doen . De concrete uitwerking -~-'.n h'. grog aTn :



nar (vervolg) .

t

.'„in

	

_>rdu was vuurnamelijk het gedeelte van . het bestuursstuk in de
seruinarmap, dat handelt over de holding van de ASVA-mensen tegenover
de studieverenigingen (punt 8J .' Er was kritiek op het,feit . dgt het
bestuur niet het feit dat de positie van de studieverenigring .per
Onculteit nogal verschilt, in zijn voorstellen had betrekken, Dit ver-
schil

	

ool een gedifferentieerde . houding van de 4SVA tegenover
de diverse .stadeijverenigingeg noodzakelijk .

-repliceert dat het .bglgng.vag de zaak gelegen is in het feit
c- . a t in twee voor de ASVA.belanglijke studierichtIngen .(pDlilipológen
en sociologen), geen ASVA"comitees bestaan'en de ASVA-beleidsraads-
7racties zo'n :beetje als e nanhangsol van de studieverenigen opeperen .

(Iet discussie die daarop vllgt-s7plen de model ' .en!en van de twee ge-
noomde :studierichtingen een,"elangrijke :rol . Daartegenover wordt steeds
weer het model van de-neerlandici gesteld .

geeft argumenten v= het gebruik maken . van de naam
van de studievereniging 'Macchiavelli' : het is . een binnen de s ul~ _rnculteit .Er=_een-ieJor-geaccepteerde club, wat,, van Je ASVi, liet ge. egi kan worden . 'je bereikt daarJoor tevens dat a ll e voor dp studen
tenorweging relevante contacten (die mQt clg subfaculteitsraad zowel

; .Is die met Cle ASVA-beleidsraad) via eenzelfde Groep, n . l . de PLktie-
;_,riep van Macchiavelli kunnen . . lopen .. Men zou er echter . wel lanQpaam
naartoe werken dat kacchilvelli op den duur een soprt onderafdeling
van de ASVA kan worden . i

voegt daar. nog aan . toe dat dubbelstructuren (dus een
van nSVn-cjmitee en studieverenigingl bij de politicmjbgen

schédciijk zou,zijn, omdat de studenten een dergelijke pcheidjpg,niet
zouden begrijpen ; de politiek van de twee groepen zou te : zeer overeen-
stommen .In faculteiten waar het bewustzijn .van de studenten verder af
ligt 'van cie ASVA-standpunten .zijn dubbelstructuren . wel functi&heel
(dat is b .v . het . geval in de beta-faculteit en .bij, medicijnen . De
studieverenigingen in de sociale faculteit moeten echter wel .toe-

in

jx-oeien naar een .afdeling.van de ASVOyprden . . .
Dit ligt bij de sociologen daarentegen anders .

	

. ..schildert
Ce rol van de sociologen-beleidsraadsfractie,

	

als een soort
pressiegroep binnen het geheel ..van raden, organen en studievereniging
van de, subfaculteit . 7oor e, .-;n omen,, ASVA-wirkgogitee zou geep-plaats
zijn Klat het . .als organisatorische eenheid te vaag zou zij, . .
Voorgesteld wordt : dan maar . te spreken van ASVA-efdelingen In :plaats
van ASVA-coMitees omdat . dan duidelijker is 'waar h et . o m giat,-namelijk
dat de ASVA-kaders-primair tot taak heb

'
ben . Oe ASYA-leden in

t

	

hupi f acul-
teit te organiseren en op basis daarvan best eenheidsfronten en coali-
ties kunnen aangaan . ijs men dat niet als ASVA doet, kan men gok, nd)oit
jo politieke en DrCanisatDrische winst voor de orga.-isatie binnenhalen .

vraagt zich af waarom je wel steun kan krijgen voor ASVA-
activiteiten als je niet zegt dat het ASVA-activiteiten zijn en nietten als dat wel expliciet gebeurt .

vertelt dat de neerlandici wel werken met een ASVA-comitee
ondanks het feit dat de ASVA ook in hun instituut niet zo'n beste naam
had . Er wordt sinds vorig jaar systematisch gewerkt aan verbetering
van die naam . Beweringen van de kant van

	

als zouden do neerlan-
dici

	

hun optreden de middengroepen (steeds aangeduid als 'links-
liberalen') van zich hebben vervreemC, worden de r de neerlandici met
enige keiharde feiten weerlegd .
Tegenover verklaringen als zou het feit dat de ASVA in de faculteiten
laan 'gezicht' hebben samenhangen met • het feit dat de ASVA-kernen zich
niet expliciet als ASVA presenteren stellen

	

-

	

. dat dit
veeleer te wijten is aan met feit dat er geen concrete vw .o0 is op
syndicaal en politiek werk op faculteitsnivo en dat er eerst moet wor-
den gewerkt aan het voor de diverse faculteiten bruikbaar maken van de
op centraal nivo spelende punten, glvgyens de opbouw van ASvp,-afdolin-

- gen ter hand Genomen kan worden .~'



.

Verslag Seminar (2de vervolg)
Democratisering .
Voorde iglpi .ding .ypn

	

kan het beste, verwezen worden naar • : -.zijn . .:
stuk in de .lem.inarmap om dat de problemen ''daar op héldere= systrrm
tische wijzein gerangschikt zijn.
De .discussie ,op —het,sominar was . d»rente,anrtamelijk , onsystemEtisc1i
en . onduidelijk .
Enkele belangrijke punten 'eruit :

legt uit . dat de Mérijga-structuren gezien m :,<:ten
den als een . c=plonis tussen hot BAOWatiseriQAtreven van Ic stu

e•

	

d *ireven van ele overheid . Als we nu zix.-.iepten, en het een.trqljgaties
. . .de huidige . ppgering probeert' dit in feite terug te draaien claor di'
z egg enschap van d e Veringa-raden te Op'ken ,ton gunste von • de

-disciplinprade
* n

* lsamenhangendeimot*de MéKinloy-planning;procelern
ook met behulp van andere hérstructpreringsv oorstellen'; dnn we-

A
ASVA een pribncipiele beslissing nemen, of zij de Yéringa-raten Qn_
tegen moet verdedigen (met giá uiterste consequentie~ ook dat zij er
gaat, zitten) of niet .

stelt dat men . .e~rit op fecultjitsnivo adhO do reden me"! -,
gaan deelnemen en van daáj_pit aan de universiteitsraad . Daar-worW
tegenin .gebracht dat dit . vers*chiliende zaken zijn . -In de faculté •: . . .

-moet het van de situatie afhangen .of het nuttig is c)m- in raden te „
zitten ; op het nive van de UR gaat het om de strijd tegen de lens t~

i .turering : .we zullen moeten bezien in hoeverre het deelnemen aan ,_ ; :
UR daarin een funktie kan hebben .
Na een discussie over de veranderingen in het beheer van _le stuc'-
voorzieningen, die .sa"elhpggen met aanpassing daarvan aan de We I -—
structuren wordt geconcludeerd dal - dit op zichzelf nooit een reOe .- ..
,zijn .?.m in de TJR te gaan zitten . Binnen twee jaar 'pullen de stcoo_~
voe~rgieningen piet verder worden uï .tgebreid . en bovendien zijn en
.eenzen om ze ani, (IQ Ijgt,kvlinisterid van ij e n

	

t ,: .-
'mi *-

	

aan Ke univ0sWitsrEEM 110é1000

	

u(en dus ook S
f onderhandelingen van de .QivitRo .met' UR-commissies : gesloept m?rO -—

eruit te sleeen valt ; daarna kan een onáfhankéldjké vakbond die
beert-le betrokkenen in aktió te brengen voor concrete vérbcterx :,
in ,de -tu* tinten'vo * riicniggen de ptuQegtenbelalgei beter beharti . .7~:
dan een ASVA-fractio in de UR .
Geconcludeerd wordt dat er op hét'sémihar in 0491jAal-hoo
besluiten over deze raak kunnen

s

	

der ' sti;dcritl -kriterium daarbij moet ,iijp :,dé AMihgMéde massa
tegenover inneemt . Toch kan' met Je_beslissing . niet .'al te
wordpn gewacht . In volle -' cnbairneid moet daarori vanaf Op de di„
sie over . het,voor en tegen deelnemen aai 1JOVerAga -raden wtrd&r-
gezwengeld .
Voor ; Poorter ligt hier een ljládgrijkp taak ;
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Betreft : vergadering Beleidsraad ASVA 4-2-1972 .

Op vrijdag 4 februari kwam in het-Sociologisch Instituut aan de
Spinhuissteeg te Amsterdam de ASVA-Beleidsraad bijeen

1 . Buitenland .
Vrijdag 11 februari vindt er een Vietnam-demonstratie plaats .
Tijd : 19 .30 uur . Plaats : Westermarkt .
Vandaar door de stad naar "Krasnapolsky", waar de demonstratie
met een toespraak zal eindigen . Toegangsprijs "Kras" f. 0,50,
T .a .v . de Utrechtse Spanje-demonstratie (5-2-1972) stelde het
ASVA bestuur, dat dit de laatste keer is geweest, dat in het
L .O .G . zulke onduidelijke en halfslachtige afspraken zijn ge-
maakt . Voortaan zal het L .O .G . duidelijke uitspraken moeten
doen .

II .Reorganisatie ASVA .
Het ASVA-bestuur wil, gesteund door de Beleidsraad, dat elk lid
van welke open werkgroep, werk- of sub-commissie ook, eerst door
zijn/haar fakulteitsgroep wordt benoemd, welke benoeming vervol-
gens door de Beleidsraad dient te worden bekrachtigd. Bovendien

a' dienen betrokkenen politiek betrouwbaar te zijn, d .w .z, ze moe-
ten voortkomen uit groeperingen,die het ASVA-beleid steunen .

III ."Poorter" krijgt een extra subsidie van f . 2000,- om de huidige
likwiditeitsproblemen het hoofd te bieden . De advertentie-opbrengst
valt tegen en men zoekt naar goedkopere lay-out mogelijkheden .
De algemene financiele positie van "Poorter" werd goed genoemd .

I V . SUA . .

	

is benoemd tot vertegenwoordiger van de ASVA
bij de SUA-

V . Aktie- en Werkgroepen . Op instigatie

	

wordt
een "1000-gulden groep",samengesteld die r(bp woensdag 9 februari
des avonds om half acht voor de eerste maal bijeenkomt in het
ASVA-kantoor . Gesproken wordt over het voorbereiden van harde aktjes
niet alleen college-stakingen, maar volledige college-boycot,
"voor langere tijd dan een paar dagen" .
Voorts zoekt men nog naar verdere aktiepunten . Dinsdagavond half 8
komt in het ASVA-kantoor weer een "werkgroep-ANDRIESSEN"bijeen,die
het"rapport ANDRIESSEN" kritisch doorn emt .
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Betreft : Verhouding ASVA - CPN

Over de mogelijke band ASVA-CPN
de navolgende beschouwing .

Wanneer de ASVA een duidelijker CPN-band zou hebben - dan
blijkt dat hoogstens indirect uit verschijnselen, die op zich-
zelf bovendien een dergelijke band niet-zonder meer bewijzen .
Opvallend was tijdens de discussieavond in de Oudemanhuispoort
op maandagavond 31-1-1972, dat men tot in het absurde vermijdt
enige herinnering_op te roepen aan de oude ASVA die ooit het
Maagdenhuis bezette . Men wil in elk geval naar buiten niet
meer aan acties, die bij derden de indruk zouden kunnen wekken
dat de ASVA weer werkt zoals in de tijd van het Maagdenhuis .
En niet alleen bij derden : ook tegenover de leden zelf is
men daar in de ASVA-top blijkbaar bang voor .
Bijgevolg werden discussiebijdragen waarin een niet volmaakt
in het parlementair systeem passend soort prikacties werden
gesuggereerd, niet gewaardeerd door de leider^ .

Dat - sluit aan bij het tweede kenmerk van een strenger CPN-band :
de totale humorlo_ sheid en het lage peil van de gedachten-
wisseling . Dat is overigens niet de - mening van de betrokkenen
zelf : die vinden dat het peil stijgt . Zowel de diepgang van de
discussie als de kennis van zaken en het inzicht in de situa-
ties nemen volgens de patienten zèlf toel
Een derde verschijnsel betreft de • eveneens tot in het absurde
doorgevoerde opbouw van de organisatie in cellen, zoals de
CPN die sinds jaaren dam probeert te verwerkelijken in sommige
bedrijven, waar vóldoende partijleden zitten .
Waar de partijleden ontbreken, ontbreekt ook de belangstelling .
Zo brengt de ASVA geen interesse op voor de juridische facul-
teit, ofschoon juist deze faculteit een goede intermediair
met overheid en andere pressure-groepen zou kunnen vormen .
daar inderdaad zitten daar geen gedisciplineerde ASVA-activis-
ten, Dan maar liever niets 1
'del voelt men er voor in andere dan studentenvertakkingen te
stoken, zodra sociale problemen daarvoor een geschikt klimaat
scheppen, zoals de wetenschappelijke staf en ander personeel .
Da is geen nieuw idee, maar het werd op het seminar met ver-
sterkte inzet gepresenteerd . Zoiets als de toenadering van de
CPN tot de PvdA, steeds maar weer, met tussenpozen van ver-
koeling . De discipline speelt trouwens weer een belangrijke rol
in de gedachten van veel ASVA-prominenten . Maar dit alles
bewijst natuurlijk helemaal niets .



1

In de toekomst is er van de studenten niets . te verwachten,
waaraan de samenleving zich een buil kan vallen. Men wil weer
op de vertrouwde keurige manier naar Den Haag trekken, demon-
stratief in groten getale en in overleg met de Vaste Kamer-
commiss1e en soortgelijke instituten in kleine gespreksgroepen .
Men is bepaald niet van plan v66r de behandeling van het voor-
stel- De BRAAUW in het parlement al met verdergaande acties te
komen,

	

'

maar men is opvallend weinig spraakzaam over de resultaten van
die bezinning .

Het nieuwe ASVA-bestuur heeft zijn filosofie neergelegd in
een stuk getiteld : "Poging tot het afbakenen van de belangrijk-
ste taken van het nieuwe ASVA-bestuur" .
Zie hiervoor bijlage A .

4

i
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i :j hot beL,in ~~ :nn C ..o vorige bost uursperio'' . werd de. situatie

SV Ge'{kt door Cue Vol;-,=de fG'iten :

- IC:eo1o iEche eschillen en fractiestrijd, die sinds de pro-

'poli.tioke v~~k:bono'' op ï,et congres in maartclamatio ~. a .. cle
19 -~0 do actieve karn var Cc or;;:.r. :' sat :i .C !~c .̂C C:Gi1 beziC;ehou:dEtl,

hadden toi elke: activiteit en een chfaob op

or~ani.satoriscïa

- Het was duid. ..lijk gcvrorc'en dat het via een niet door hot toon- •

ra~;li~e: ..SVi'.-k^c'er, maar wol c'oc•r c:e

	

der si•71c'e ~.ter~ onder-

„nunc'.p coalitie van Ce ASVA niet hel Centrale

	

.7bestiau, tot

stand Gekomen 'stafplan' voor de uni .versitaire topstructuur

- hoewel in de r erreciiter :.ad aangenomen - 'met zou. leiden tot e_ n

Lrr i jSgei.lin van invoerinG VCII1 GVeriI_C a-structuur in , •̂, sterdei

oa1 ncn dio ij. Groningen el h-^.d weten te bercikén),

- Het Centrale

	

L:.f:bestuur dat va rwczenlij'_cin van het

-

-

enirc be t :a,,.ns ;_,r•o nC; kon zien, had besloten n c.a r e: . rieidin„

v ::n zichzelf op tcheffcn en de v~rc',er.e strijd tenor deh :;i;srr-'.~e-

tur.erin;; van Ce universiteiten aan de ASVLAA over te later. .

Dit t; ac?.i.cca ::e door C'e ver•s niprc r. de en. verspreid opererende
ten tegen Posthumus en Ver-r_,,,- to bundelen in het -oli jknc.mi( e

Front- . Voorts werd het door het systcr:_~~tise'n trekken .an c:e
	 t sr.;roeperi en het bestri.jd.on v n onbetrouwbare (:n n -_ct loyc,.l.o
oeperingen et. Stroi.i incc,n r::oC,el.ijk c':e or~.c:nis~. •t oi•i scc ï:.r .-2e ;_ . van

de LSVL zcdaniG op te-voeren, dat de boycot-actie
Un:versi.teitsrc.~•d in mei 1971 met succes ken worde -, i beekroom( .
H-t ~intr.oc.r(' op c'e str•uctizrerii_ van c'e ,.-:iversite fit por ^ens
Vlot Universi'!:aire. r~r;: C;tuurshe'vor:,i.n~; (ti-t?)r) Veest z - jn .

	

n
crganis {tor_~.sc'1e versterk- Jr, van ~'e LSV v .n ~if 'e u

	

ii

	

e

	

1_ .

triitrn • Daar oe

	

rd Al . 1J i :GC'F~l . van h :t ll`~~1• _~ t,T J- -werkcomitéL

	

iá :i . . .

' . hC 1c De konmere ken' ':c •e ev rse i.1 l. n v .,e

	

Gr C'

	

'e .c c~ . ..,;,j

	

'r':cs
tieno1c fc,c1iteitSCe Den 7' 7r '',-
in principe ie' mo ., c• .11 r e1 .

politieke vakbonc'_Fvrerl: be' ,: . c, r' r en

V1^^ deze comité -.s -in: sta:-..t:.cht'

tollen endai• ze expli c i e t ;n
1;e p1a.nnen. v . .n hot ru (~u r:, k bir_:;t, L,C~1~x'c .,_.e~ccr :'

t .a.y'71, b^tc!ccnc'( n een verg=cl -~er

	

n- v .-.

	

Cruk v- ,. .-,
cri c .c:~ii: .C t', .r de uni e ers :.tettrr. or a' 'io v



slechts ec11 onC,CI't.'C.'cl van e .'.n ri(;oI'~.us oc zui. •-
.,t c.e

	

ego- trof . Tic r SVc?~

	

~1roGrarric

	

~rS.jss~
Len druk`e d:::-rooi de eenheid' v.-..I1

	

in )act `lel-
cr_dderviijs tc(;rn deze plannen . . Samen riet Ce t .rr ere stu_'cnl.tenv :,kbcn-
den . ( in :.id ;els verenigd• in heit LOG) biwees zij op 25 senteraber in
Den iJ, ag en op 29 ncvcr'ibcr ii~ l:ristert:?t.n en' Utrecht, dat zij reeds
v.oEr in stat was ~.n deze strijd een belangri jke bij dd ra-et te _e~-«~
veren .

	

-'
Dearn-ast, maar tot nu toe rog slecht verbonden riet de rost var.
de aci:i.vitC,'iteII, verd door het bestuur L'e (her) opbouw

	

h :'t
:, ecru^ria:;t sociaal ter hand genomen . Onder _.r'

	

d- .„ .~

	

~:eri; 1~ïerc.d:n.

	

.~..
~SVl.-t-erte`;enwocr< i( ers in de Civitas-adv iescOr r:.missies ~_ecr; ' r s -e~ :;,
werd een 1,eurzenr_:pport uitC e'oracht en werden huuracties ;:;evoc?- :' ..en
nor onlcnas de .actie tc ;:~en de verre in •,; van de' 1:ien :̂cpzrijzer ,

T, TOLS'1

	

VAN DE . 0PG.i I .S T l i

cellicht is er op c'.it .opent teden voer enige tev>vederheid ever
op dit moment bereikte result:^at . op het Gebied, va.n de
tdusche opbouw, rnr.r - d~ .ns slechts voor zover dit niet leidt toi; c:or :
vcrriinder9.n g van Co bereidheid om deze opgaande lijn verder te-
volgel

Uit dn stukken die de faculte •itsgreepcn voor het . seminar
en 30 Januari 1972 hebben ingeleverd blijkt dat' de plt.ats die c .

- he1.cids .rac:c; in de organisatie inneemt veelal als cnbc. r•c c.1, - •
varen wcrd'v . Tot op , heden ia C:o Jel,:i~ SI'~.t :dt inC e~ daad' tc:
zwaartepunt van de pol.it1.cke discussie en bes, luitvcrmi.og ir~ de
Voce wat

	

C.e be , uiLvcrriinC; lii~,t het ,..moe oni,

-stuur,

	

terwijl Co discussie v- . .ak binnoi:'. Oe f: :culteits~~roopc:_i í : :-a

	

t

	

_L ouden wordt . In Co beleidsra:.:ds •r ~r~, :,dcri1_~en overli eerst het,tstlC :c i :
van het raken an afspraken voor lopende

	

campagnes .
r ligt hic_', een . ta k vei r het bestuur :

	

manier wa ro~J 11 .7:,t bc-
stuur. • , . . -tirr•m . ;stukken van he : mome t

	

aii ,'e ueleidsr .. . .' »~f~sent t ; . .. .
i s uiteraard v:.-, .1 Grote invloed oia C1e mogeli jkti.hed.en van de 'e: elc;J,t s- •
rn -.c', om ze Goed te beh,a.r2.elen .
lr~,Ui.ts is e : .ii stelsel v : .n goed functionerende oor. - issics ~; •. n de

raad', v...' ria :alle f -.culteL ts •-roeper_ vc:rtegenvic)igd zjz j n,
e' oi,i tanen vm de beleid.srt. d over t .,

etss%e tc• verlichten eioer besluiten en discussies voor te ib .Jrei .c:nl
i~e11s1.otte dient do cci-.iriunjeatic v .-.n Co

	

ces in .' .^
i -I:en r,_L .et bestuur mi.nd•. cr ven toevallige ontmoet in en, ^.fr	

lijk te worden C„,er.ia akt dan dat tot op dit moment hot



01nar2chijnlijk zijn G0CC Cour hot bestuur cp het syninnr van
29 ei . 30 j ^ai -aa'l^i vC-A:'C*„i .; stclie orCenisaMische incrcpun functiensel
cm het bovenstranje te Weiken . (Het ennt hier met 11=301 cr.'Caropties
dot het bestuur cp systematische wijzc wordt voorzien Qnn informatie :
uit de faculteiten en faculteitsercppcn en Gerinties dot' de beleids-
rondscommissies daadwerkelijk worden bemand door mensen van alle
fr.cult e it s,7,r . cc,-en)
Bclangrijkcr echter zijn de politicko 'ingrepen De beleids=0 .
dient ruiM vrij te makpii voor politieke discussie over je probicnen

cie crC:, :- i,.j.sntic: op ' c,-r. (_„cCever. =ent loir staat . Door verin-
Winjen voer de Wondeling van 2e .r theoretische zaken to scheiden
vcin de vcrceCerinCen zoals zo tot nu toe worden Uchou2en, ken M
beleidsrand bereiken Cnt .ook anders iSVA-leden die daar behoefte
n= hebben . kunnen CecInemen aan Oe politieke .discussies over Ce

-ter,~-,ronOen vr-,.n het beleid van Oe o rgnnisat.i e . Dairdc)cr kunnen deze
C -1,~,gederijgen een rol spelen i n deliCeololische functiel v,-.n de ASV.A .
Deze ideologische functie is met .name belanGrijk bij Ce

.
opbouw von

ASVA-comitees in faculteiten w<- gis de LSVJ of ASVA-kornen traditioneel
een niet zo . sterke positie innemen . Men zA . door voortdurend teaen-
over nieuwe mensen en bezoekers van ledenvergWringen hot zich-
- stellen- op-hot-politieko-vnkbondsstandpunt moeten motiveren .
Eer. politieke v_kbonC van stug enten, die - hoe ci zij haar boy i .,
heeft in de faculteiten

	

dit faculteitsnivo wil overstijGen en
do do-r spelende problemen wil plantsen in een nntikjpitslistische
strntegie in cc'.e_ g ehel.ee orderwijlsectrv en in Co strijd voor hei;
Socie,lismo ., heeft tot . tunk deze zaken contrnnl o,nn te pokken . Een

op bnsis i ven de concrete vr nogstukken van het
olsi-„ccl,& von de morxistische cotcgoriecn, nodig om- to#;-,ecii

verentwco~rde . analyse d,-.,irvnn te korren, moet met kracht ter hond nor-
den genomen teneinde ook deze idooloCische functie van de !SVE - waar-
aan tot nu toe te veiiii„, oendncht is besteed

	

tot zijn recht te
laten komen .
De voor scholinz; bestemde verg~clorinCen kunnen tevens worden benut
voor centrale besprekinG .van de politiek von de ASVL-ccmitees in de
ficulteiten Azon2erlijk . Een dergelijke procedure kon een ral spelen
in de ivertelincl van het .door Co ASVA op eentrohl vivo "cvcerdo
beloic in een facultoitsstrotelie cp voor Ce MU-Wen in do
betreffende feculteit concrete punten . Een politieke vrkbondslijn
c.- ie .- hoewel eenduidig;, - toch CUIffercntieerC is per faculteit is
nodie om „

.e studentenrisse ook werkelijk in Co . nSVA te crInnieergin .
Sterke b •~siseenhoCen in de fncultciten tijm voor Co 0= vcerweerce
cum foctor van betekenis te blijven in een geherstructureerle en je-v



j. v

pk-.n i.nvlced wor;'er.,

	

uit;,:coefend rif hot pr_ cc
ven de universiteitcn' QC r hot ]c,:-pi er k-u_r_en

ele ^r.nvr.11en op c'.e sccir.ic en fi.n. ;.ncio1.c p(1sitle vr-1 de stj c'.eint;en
worden nfCesl ;;Gen .

S0GI .t-..e ..

Het c,pp •^.ract voer soci_ al wordt steeds C ;1:-eter en r1 . : cie
In het nieuwe, bestuur zijn drie mensen " .ve 'r _het, socrot^ric .•,t
op~eno,.en ( en bovendien een secrct ;,.~ esse alr;er een, zee',^~ niet een
van do mensen

	

het secret~-rir . :-~t

	

tea

1'

	

ytu?.i~ c~ c.r

	

:er, v,~r_ Co sccrei; •. .ri , • c ,l s c ^^

	

z

	

Zich

	

c+_,

	

e~~~ ~

	

d,c~

stud'1.o.f i nm1Cl.C1.'in kunt cn vierpen, CCI1 t 7eCC'C' d

vesting„ terwijl een ce c'.e de toverit;o stue..nntenvcorzieni-Ir; , n
t
tot

bcstu.urst ak kri j ;t . D a ±n ast is e.x een sectie soci :, 1 vc.,-~ Ce b-,- -, -
met maar liefst vier, subcommissies .

~q eti:e1 het natuurlijk vorheuSend, is dat de .'_SVh teC;on oerdia: zoveel
aan soci-.ral kr-,n eenra_ +, moeten we toch constateren

	

dit Zich
niet vreerspier,elt in de hoeveclhF:id aandacht die dit facet v_'.1- het
politickc v,:kbondswer}c in beleidsrace' en f„=Iteitsgroepen. krijn
.luur is het ;.;cv::-ar dat de uitroei v,-. r. het secrf:t ..riatat met z "c14 .t

noebrcii,;t :. .dat aan een aantal specialisten wc-.-r c':t cver(,e1ntenv

	

wat
eigenlijk in. hot beleid0 van de «SVI L;einte(;roord zou moeten zijn,
niet

Politieke discussie over vleze zaken zn i da^1.'O1_l d0 ;r het best uur
t',orden Geo~C;aniseerd ; waarbij twee punten centra^.1. zuilen staan :

-ten eerste dat een punt cp het C ;c;bied van soci ^c:7., i . e, de ec1.7.. ae-- ,
Gelden en studiefinaizcie*rii"iC, hot bol .anGrijksts .politi.eke 'issue.
,?:;zm dc ASVp z .^1 ncc•,ten worden in de komende ma .'ndon ;

'-ten tweede dat een v: -.n de hoofdt-.',en van het secretariaat 'sociaal
zal zijn het bc C.;eleic'cn van en oritwi.kkelen van een aclequaat ant-

wa.rd cp de ,zc.np<.ssir: , v :' .n hot 'r,>riecr over de studontcnvccrzicninr~~n
aan de structuren van c+e

	

Daar dit uiteraard ten rauwste v crbor_-
den is roet een. standpuntbepalin.t; ten = ~.nzi.en van de i:r1H als zcdaniz
- en C;edeeltelijk bepc.len+ d^.aswo . r - leent hot zich uitstekend'
voor L e1.ritec rei rde discussie' : ,

uen adonu at antcroerd. zal ,: , ; et er. gorden `ezoeht in do richt- ins vnn

hot op neer politie}ce; wijze aan de orde stcllep. van Ce: stuclcnte -
r

	

;i, zcc' . .t acties o .•p dit punt kinnen -uitstel j :;en hogen

van b .v . bewonè,s vc.n stud:entor-
~huizen ci eters in de mensa,

	

c r. c.c h:^.pit,:,listi . ~cliss.~clis wijze v . . •'
exploi.t^:tie van Ce studeritenvo! .rzieni.nCen %c'lf inzet k,:,n worden ge,-



v'- .n
Het • is v,--.-,i het C-,reetsto bel ng dat Ie zo"el 0.0 Wer soci r.r2 .

'ressorteren' hun pl nntS vinden in Ce strotoCie van do orGnnL2ntie

„ls te heel en v - ii Ce faculteitsGroopon .

HOOFDPUil.ZIN, WI! H1-12 POLITIEK K,'LLID,

.1 Do scherpste nenval op Cc pogjtio vel de studenten, Ovens

franitie voorboeld van Ce toepassiOg van het prof'ijtbcginsel en

Grootste prijsyerhcCinG sinQs ee' inflatie werd' uiteèyondon, is I e
verholinc vin het collo oGelC tot Cuizend ,julden, Dezo een701 is

voer de ;.:turfenten cek het meest conercet ; zij wordt door heen e,. •-,r ::ron

als een directe bedrei'CinG voor hun bestnan als stuijnt . Met nnna

Geldt dit voor * cnnOCentsnssistenten el onlere Oorksiuéenten voor
wie het betalen vin ecn zo Groet0cAroj ineens eon onoverkenelijke

rInertiepe is . Door komt noG bij dra voor velen in de binnen Onlik-
onden en de burgerlijke politieke partijdn 2 die een'foisp bozui- .

niging op het wetenschnppelijko onderwijs niet afwijzen, dit, not

iets te ver "Met :

Mensen Cie .t ii .^i inkzjr.iensc'toCcrie tot Co middenklassen behoren en
die door het achterblijven van de LBO-schaion bij hot nenv .-, . cel" van

beurzen voor studerende kinderen net buiten Ce prijzen vollen,wpr-

don nu bchel01 door een bevriezing van WACerbijslo-lok nog be-
dreiGd doc.r een drastische studiekostenvrOnoGOG, al met ni W een

scherpb inAmensdeling . Deze wordt nog gercpentueord doer beslislO~

,en. oin ook de secunc'c .ire studi - ok:sten .g

	

zorls gebruik vnn napiel'.,

stencilkosten en

	

voer ecn Groter deel op de stalenten

te ~ventelen .
t(:'aruit volei twee dingen :

dat de colleCeGelOverheCinc voer oen politieke v '2,-boiizl. vaa-i, stu-
denten tot en mot - september 1972 H22T CEIIIIU:RJiLE POLI :IlIEIKE
zal moeten zijn, waarbij alle krnchten waarover de er1r0s007 ;

beschikt dienen te werden inCezet op welk nivo cl .r_ ook .
dat bij Ce cnmpagne teGen de co .llejojeldvó005inG - moet warden

Getracht het front zo breed nicgelijk te maken en leCere er"nnis"-

tio, wnarvan vorock maar oniGszins verwacht ken v:orden W zij
erteGen is meet worCen benaderd, bovendien die crInnisatie0wrar-
van dat misschien Con wel nict kan wcrCen verracht, meer

	

warvar
hot wel bel .nerijk is ; (zo n .Is vakbc.r .c„n en re ( ;eringspnriljon)

2 Wnt betreft brut„,.-.].iicit vnn de kant van Co re"ari25 wordt de
COlleCe„„ldverho .:-;inr; . rop Ce v---c- -t t,-,cvol,-.-„2,

	

Cc-,r C.0, penhaan tot
set

-
ie van de studentenstop . Do strijl"Conrteece zal ccArrei meele ., ..

Worden nanCep .- .kt en hoge pricritoit in het actiepreGran v.'.n ee =1,-~



reoc:s bi:-schikb~ . .r op c.- i;

sc;nilu :.r v . -.n 29 ca 30 ; : ..°u .ri. .

	

ij de t'rrl. lcz ;:r.r.~lcdc:n vc.1~ c(.:

vcorboreiciin,;s;roep bos 4 , ,ede uit ^r~d.r^(OGe 1 e1.1 medici , 7 i j .̂c1

verbonden nocter.

	

r.-Let ce pl ;;ra.cn tot holstructurerinc v^i:

het wete:.sch;:ppclijke en ,_;chcle terti .̂irc oridcrivi js . I\l t • nf».:it

de ccr,'r:issie De Moor hoeft p1riintri 11i.tgerrc r? :.'~ tirr,rrin mr. tre"~10

.1

	

ars

	

s 1 n

	

cr

	

in ;

	

- •.ls dezeeze ~;ce,." p, .~ c_z . •~ .r~~eer echter - zoem

	

doet

studenter~stcp_~e :z rrcrd:e.1 t ecrr:estc.lcl. zonder dr.t m er. bereis is liet

HBO uit to . breiden (w : t DE F:iOCïi :rel 'ti-.J .1) , dr.n heeft dit ^i leer. tot

GevcJ-g,

	

het

	

r.vcr enkele j^rer , ord:t bevolkt ele . r r.?en : ~ .~

die ~ni-1dcrs C de universiteit terecht zoude.-,.i Zijn r'eko;::en, t,ij1

er voor vele 7iilerer1 r ;i dc riidd elbr:re schot). ,neen. enkel F~ g, c1 _C,cn•-

heid tot verder studeren z^1 zijn . en o-d een der cli ;j cc= r : .~.ier

terujdr •r;r ien_ ven Co externe demoeretiscrinC cp eer moment c1nt deze
n og . v e.rre ven voltooid ken worden r-enoerld meet net

	

middele=n

,-testreden worden .
Op focul teitsnivo kc.n Ce ^ctie teé,cn de stucl,ent~,`-stop en de d^ • .̂rr.,ee

verbonden herstrudturering Cev :er.d worden rist :r - r t•e w=_ studie-

duurver.korting, stuclieverzw^rin,, en soiectier.iech ni : men .

Overigens zijn de herstructur&-i .lgswllr •.nrien nor* l„-.n ., - niet in vol dc .,:~°e

n, nte c;eenr.lysc , erd . Tiet

	

inzeke de: Coervo~rinC, v. .n cle McKil sey

- pl^nninGsproccdure en - dc ele race verbond.r n der de Bommis ie
Kremers voor,;estelde discipl.ireir op:_;ebou ,;~rde recrn, ^isr.1edr de
de_ onmenteli ng v.•.n

	

cc clol-.ische rced,ontbreek°t het
kennis di.e voor hot bep .clon v.-.n een hot?d.inc erteGenc,trer :z: oc;zeke-

lijk is . Dit hic.,t is tevens cl. ..c;rom zo belcslr;rlj ;k:, crïdr•. t c.ezc:
,, wilckeiin;jen consequentios hebben vo .:r ele zeg ;•..crsch • :p

	

ven de
Ierircr,-r d,n in z^;een betreffende het onderwijs en onderzoek."

D^arom moeten de r•nelyses - v ::11 deze pleng-cn eer_ beier ;rijke rol
spelen bij Co str.l.d:puntbes5eli:L^ ten r._cnzien v' .n de nMB .

3 De clemocretisorin„~* v -.n de: univers =.iteiten is bezig 311 eer: ~j e:slis-
send steclit?:~1 te "er,~ken , iJeer;aetc het teizuitvoer leggern ven de
i'IUB om zich heen grijpt zien „ e in dei `;ederaocr^tiseercle instituten
de kr. : chten weer veren tx e :.e?_ di e t e ugclr , ri.ir: ; yen cl,e tic-mccret i-
serin en c:.np ssirC^;„-.n de :'íTJ betten. I n c :J_S V!zizijn et d c
neerlr .ac'i.ei ~;eti:c:est clie het sterkst met deze tendens te reken hebben
CEkrecc-r . •alten c'o,cr rn ctic tu kemel kC1 i'cx1 zi j Lero-cik~e . : c: .' .t

Concessies beperkt b1ev e n e

	

~ ; ,,'cicn ve:o c'~ le °

	

Seisn ;~ ?' : •rr•1:

	

: x•v c . :i

	

cj c r .'ti

	

,,

bclic)udcr: werden . De vcrdedi,,i ::, ;

	

1 de d .~:. ..~er .. . .isc,rJr

	

ereel t•inn
c?e xSV;~ cloc.r clle feeulteitsgrocii :r. die 1-1n r, cler.?ocr .tiser 1,ii :ssi,x•i
resultr •t en hebben bereikt olie gcv .;r,,r- lo'h:r1 te tzcr&n



.,néznmenlijk worden nangepakt . Een soet Eo
tarten van Coonderwijscomissie eient Knrtcn ir, het luvon te verCen
geroepen, Op die nnnier km tevens war en beruikt, int Co inforontie

bosbhienkk
bestuurscrCnnpnWemver,

	

stuContenvertcGnnwoorCiGcrs in . de

	

van Ge-
danocratiseerCe instituten op pystonntische wijze in het, .J.SV .;'-
beleid kr n vroren verwerkt .
In nndero faculteiten heeft Ce derecritiserinl tot nu M Geen tent-
brie resultnton opGeleverC " wet' do bestuursstructuur . betreft . Vanr
nu log honClerercn nileen de dienst

	

uit':.ken zou een VerinCr-
struct-,ii.„r cri:

	

van de groep vo:n studenten op het fecnl-
teitsbeleid kunnen betekenen . Kriterin-veGr Cosineninj non Multeits-~
roden

	

:,.ltij2 zijn je nassabesis vnn de ASVL-,-.roep in Ce, des-
betreffende faculteit , of Ce merelijkheden om Cie vin een optreden
in die

	

op te bouwen en de mulelijkheCen tot het sluiten Vn11

W-ities met stnf en personeel, nooclzr :kelijk en een ueerc'.erheicl in.U a
kunnen bereiken . Dit alles client ,,opl tst te tierden in

het kader van een strijd tegen de herstrudturerinG van ele stuc' ie
volC,ens Ce normen van Posthumus en LicKinsey, Cie natuurlijk niet ei-
leen vanuit een VerinGerend gevgerC kunnen worden, meer vaarvoor het.
deolnemeri. Cinnrcan eventueel dienstig zou kunnen zijn .
Voor Ce universiteitsrand geldt in principe hetzelfde, wet bltrefi ;
de noGelijkheden tot conlitieOrming nis criterium . l?-=bij is het
be

	

k- dat Qq>Ofzech,sinen het to gronde Geen van Ce Centrale
Stafbestuur ncc --_~et

	

op ocn nnnicr Cie voel ,
ccelitievOnin- act di ~*_.U in ^annerki-n,-. kc,i -,it . Tcn-uit de

	

znS.
Corh,n1ve mroten worlen lotreght de stnf,tot arCnnisntic en stand- .
untbopelinC teGcn di herstructurering, studentenstop en colleGepeld-

C-,'

	

azn!to speren . Dit ken o^ vin het
Ce crgnrij.s :7ties .als VA1.70 on -,3',"i*L, . 'Ook op facultcit-si-tiv--, -Is het ont-
breken van een projressieve stoforjanisatie een zwak punt in Co ver-
CeCiCinj van Wonabratiscrin ..._' .
Dn::ummsj ppet orden bezien in ho verre de uniyGrsitcitstra2 min
rel ken spelen Oe. strijd, togen Ce hcrstructurerinespionrun die
De

	

cp zijn prcCrenie heeft stenn : of dat Co boslissingsrecht
in dozen vr'.n dit crinin not; vcnr(nt Mnrvoor . Ce eerstv:Inenie keer
verkiezin.-,= -;rorC~c-„«i

	

::ti omstizrl zijn vermii .Cierr,'. .
Een lantste belanjrijk pr :binom bij het vrc.restuk van deelnone een

universiteitsrand is het beha. or over Co stuEcntónverrzieninjen .
cle Civites-CIMMISsics does universiteitsraSsennnis-

SiGS en het niet lnnCnr erkennen van de studente'„ :,x .-.kben.Con r'ls
onCorhunCelingspnrtner, manr Ce'stuWntenfonction in Ca rand knn

- annMstinGtot

	

vrn onzb positie cp hr . 4'Ltcr*r(, j.r, v^.n rlo I-ic ;*.nn.„(,n--



. . bebortijinG van studenten leiden .

4 Beslissingen als die i;cn aanzien ven do hcucinU tegenover B c ~M
hebben een zeer Irotn reikwij .O.te . Hot cent hier niet cm MISspinie!!

een

	

o-.) .

	

~V .-.r-1.7V _- 1

vervolgons een cenpre,ne wordt gel ..? deerd ; de beslissinééni 'iep
inGrijpen in hot knraktcr :ven do ASVA tot in
We stelden reeds Int een beslissinl als deze :lechts reieven0v heeft
als de organisatie erop berekend is, dat wil zoCgcn vocral in 0
faculteiten sterk is : eon mossnbrsis heeft . Enorzij0 heeft let ML -
namen aan de universitritsrand 013cen zin wnnneer int eptreden onni-
in verlenCstuk ken zijn van massa-acties in do fneutent ; ondGrzii? :2
kan in het Gevel dat -wordt besloten om niet aan do Vorinje-roéen
deel te nemen, alleen door ontplooiiuj Vnn macht w_ree r,
dat do ASVA 'buitenspel' komt te staan en heer politieke vakha nds-
-:.rk ernstij zou worden bedroiCd .

~Taast do beslissinS inzake de 'JUB en Co structuur v. .-.n Ce JSV .J`.

	

1
wanneer de beweGinC teGen Ce cclleGogeldverhocing niet 100 tot
het afstemmen van CezamertreGel & het parlement, =;eten wardezl
bepaald op welke manier Co actie teren EebetelinC ervan in sopterbrr
moet worden geveerd .
Ook over-Co studonteavc ;rzieninCon*volt nok, wol het con en ondc .x te
zeggen :

ont,plooiinG van GecrInnisoorde nacht vcu ie tutrok3.--one -tk
tegenover popinCen tot inpassing in WUB-structuren is mogelijh
veer wet betreft huisve2tin" elá er hard wor , ., i;~ CCwe-rk'. aan het
opbouwen van LSVA-ncticermitres in - de studentenhuizen .
nog, steeds baseert de ASVi zich .bij haar beleid ton aanzien van

—W.studentonvoorzieningen up > door de NSR GeproCueeerCI ^lauwc,
. nou:' waarin int olrntic van_ • de student onvoc rz i en inge n in Ce al-

Gemene voerzieninCen wzrCt bepleit . Op Grond daarvan zou de ISVL
zich eigenlijk helm.l niet zo druk hoeven te maken over het ovens
tuele verlies van invloed op het btsli-ser van de studertcneo :rzienin-

Gen . Het is

	

duidelijk dat ecn dergelijke h :u0ine niet inn ziet
hela n(; van cl studenten zou zijn .

s t

	

bep al ingc n ten eenzigli ven de onder 4 GenceM punten

nOeten door het bestuur en de briciCsreed werden vc ::rbercid .
Beslissinjon erover zijn echter c'.cr: :ate injrijpcnC dat het bestuur
wiellicht zr.I. vc.„.i-stellc-n

	

ir'i het venrjeer een tweode LSVA-
conGreG bijeen te roepen .



MOTI s

3tudenten,in ver*idering *bijeen op een d .d .' 01-01-'72 docr de ASVI, ~p
in saienwcrking met de siudentóndSkanen greor ,-„, nisec?rde discus io- en
informptieavond over het beurzenbeleid en de

~kenrij genomen hebbend van hel door de Mini ter zonder portefeuille,

belEst met hot wetenschapsbeleid in te dienen wetsontwerp ;

-o7erregende dat daarin word! voorgesteld art-78, eerste lid, van de
t o p hit Vetenscheppelijk O.ndprwijs te wijzigen in.

Nerzake.Ijn het ^d erwijs . i s voor eik cursusjaar voor hei die
ditt onder -v .-.ijstbijwoont, een collegegeld verschuldigd van

	

!CCO,-"

-ovcivegend dat dit een onjuiste en verwerpelijke toepassing van
het rofijthegnsel op het ondertrijs zou betekenen ; terwijl onderwijs
gratis, verstrekt zou dienen t

.
e word

.
en ;

-oven. ogend dal de voor;astel de wijziging een lanslag' op de ëxterne

C-! . .

demckratijsering is ; étn dat ondanks de OompennatW' van de beurzen
do teursetudenten er op achteruit zullen laan, terwijl de f 1000,-
met vol gewicht zal drukken op studenten uit de
en vc.rkstudenten ;

korlluderen dat de Minister etc . voornemens is een oraanvanr=re

lastenafwenteling te doen doorvoeren op dec student on zijn : ouders .
-~op grond .van een onjuiste toepassing van een onjuist prof jtbeginsel ;

en cp grond vann onjuist topgepaste , gegevons, met Jaronackt .Zialinr wan
de in zijn beleidsotukken aangeduide doelstellingen van 'het
onierwijsbeleid en let verachting . van een sociaal grondrecht, en dat
zulLs uiteindelijk zal leiden tot oen onaanvaardbare lastenverzwarW .,
voor . d e lagere inkomen25irepen, in strijd met de beweringen van

.

	

st(„-..- : dat . . deze : en verdere maatregelen aanleiding zouden govci*.:deinis
tot een einkomensnivellpring",

V?rwerl' en resoluut ieder: vergroting van á`e financiële belemmeringen omt

woOnschappelijk onderlijs te volgen ; wijzen de verhoging van hot

kellcEcpcld af ; en besluiten aktie te voeren om te voorkomen dat de W -

de Mini. ster voorgestelde wetswijziging kracht van wet ver*erft .



,,r-,r : i :: i, r .

A3nwezi f.en op de openbare di .skussieavónd , op 31 j .tinuari '72 door'

d

	

i . s . mm dr: studentondokanen vat). de universiteit van Lmstcr :it ;rm

-=-criseerd over het beurzcmboleid,

-met verontwaardi ;r-ir_g kennis cnomen hebbendd van het door de Mini .s -co

bij liet parlement in t,? dienen w.ptsontw~:rp inzak vrl o ,;ir. ;; v~ :.n

kol] e;;e- en inschrijf;;eide:? ;

: . ;.

	

e

	

dat

	

,

	

, . :

	

1 :art 77,

	

lidvan-a~ e .c, red dat dom .:cri.,

	

. ,_ wordt Hoc r ;c.,~tc,, d :art.~ ~ . ,

	

.c

Wet op het ;•+ '.,t enschn,p .peJ.ijk Onc1.erwi j s te tri ?J . ;,e in :

' De in chri. jving: als ~itu e t c?. ;:n de '• niversi.tea_t of lief e :Chooi

geschiedt tegen betalin-, van f 100 .-" ;

-overn,!ef;end dat hiervan ca . f 80 .- blijkens de kromme praat in. 0.e

msmcrie van toeli.chtinA7 bedoeld is terr delging van dc kosten van de

al(-c,cne studentenvoorzicnin,~,cn ; zi jn_d' eettafels, gezoreilt :=i .dsror;~,

kultuur en vorininr, ; en dat het onaanvaardbaar is dat deze

voorzieningen door de studenten hokosti ;;d mooicm w•• o ru :_'n uit het

bedra slat bestemd is voor adr~ir~i.,'tratiekostcaa bi dc

---ontdc:kt hekbond dat de minister de studentenhui .̂,\T est •:ir!.

	

eJiji_ 1 .J . 4,- .~ ., :a . . .js

de I vT heeft ;Tel .aten omdat het F;esubsidi eerde. karakter Jaar;par_
uiterst; dubieus is, terwijl de huren wel verhoord drei .°ett te worden ;

-korl.lulerond dit de minister van plan is naast de di"r7-kt-e inkom .-ten
van

	

uit de ,studentenvoorzieningen, het profi jtbeei.s-el ook o;) de

indirekte studentenvoorzieningen toe te passen, waardoor hij de
studenten aan ttre : . kanten in de beurs tast ;

verwerpen roet klem iedere la ._tenverzwaring op liet gebied van de
inàirei te studentenvoorzienin„en,in hot licht van de :al>l~ e inkemcns-

positie van studenten ; wijzen de vcrliogin;r van het inscl.ri jf,r el.d. a-C ;

en besluiten d .m .v . akties te voorkomen dat; ci e door de minisater

vo ar"c .telde last cnverzwari .n . kracht van wet verswerf t .
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ASVA-seminar 30 januari 1972,

plm . 85 aanwezigen ver-
diepten zich ernstig in de dikke map, die de ASVA had uitgegeven

. Hiertoe werd de te behandelen tekst als
regel door één der aanwezigen hardop voorgelezen, waarna ongeveer
na elke alinea kommentaar van de mede-lezers werd gevraagd .
E .e .a . leverde weinig politiek vuurwerk op ; dissidente geluiden
werden niet vernomen . Afgaande op de eensgezindheid van de aanwe-
zigen zou men kunnen stellen, dat de ASVA-lijn zoals neergelegd
in eerdergenoemde seminar-map, een aanvaarde zaak is .
Berichtgever tekent hierbij evenwel aan, dat de aanwezigen
tot de "aktivisten" gerekend moeten worden, en dat de .ASVA
altijd 5000 leden telt . In hoeverre de leden achter de lijn
de "politieke vakbond" staan kan wellicht enigszins bekeken
den wanneer in september de nieuwe leden-inschrijving weer

allen
nog
van
wor-
begint
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Vergadering ASVA - Beleidsraad

In aansluiting op het seminar, van 29/30 januari j .l . vergaderde
op zondagavond 30 januari de ASVA-Beleidsraad in het Europa-
Instituut aan de Herengracht .
Aanwezig waren - v .z .kon worden nagegaan - de voltallige Beleids ,
raad alsmede de voltallige redaktie van het blad "Poorter" .

De volgende besluiten van het seminar werden door de Beleidsraad

•

op voorstel van het bestuur bekrachtigd :

- om de andere week (al . als er geen vergadering van de Beleidsraa
is) zal er aan scholing gedaan worden . Genoemda werd bv . de nood
zaak om theoretisch inzicht te krijgen in de tegenstelling CPN-K
in Amsterdam

'

- de ASVA zal bij de volgende verkiezingen voor de Univepsiteits-
raad weer meedoen en ook daadwerkelijk in de U .R . zitting nemen
"al was het alleen mar om er weer uit te lopen" .

- Aan de Vietnam-week zal de ASVA actieve steun verlenen . Bij de
Munt-toren zal de ASVA tesamen met de JOVYD een informatiestand
beaannen . Donderdag 3 februari zal er een "plak-avond" zijn .

Omtrent de ASVA-steun aan het blad "Student" ontspon zich een
diskussie tussen het bestuur van de ASVA en de redaktie van "ioo
ter" . Momenteel is het zo, dat de ASVA Fl .0,50 per jaar per lid
bijdraagt aan de exploitatie van "Student" . Hiertegen nu kwam
de "Poorter"-redactie in verzet : voorgesteld werd de steun stop
te zetten, met als argument dat er geen enkele controle op de in
houd van het blad is . Aan artikelen over voetbal' bleek de "Poor-
teruredaktie

	

geen behoefte te
hebben .
Het ASVA-bestuur bracht daar tegenin, dat in het LOG het voorste
is gedaan om door het LOG 2 redakteuren van "Student" te laten
benoemen . Dit zou een zekere invloed van de grote grondraden in
het LOG garanderen .
Op voorstel van het bestuur nam de Beleidsraad een beslissing,
tot en met juli 1972 "Student" de kans te geven, de standpunten
van de Qvndraden op geéigende wijze weer te geven Tgt en met d'
datum blijft de ASVA dus betalen .

-2-



VERVOLGBLAD Nr. I

liet agendapunt
het "Vakbondstuk"
van de ASVA in
was evenwel van
tische kanttekening
Bovendien heeft
T .E .U . heeft de

dw i G+ir4Ztwae

De Waarheid")
publikatie in

"te Elfder Ure" behelsde het aanbod van dit blad,
("Over de noodzaak van een politieke vakbond")

een dei komende nummers af te drukken . Het bestuur
mening dat men niet zo maar kan ingaan op elke kri-

(die"Te Elfder Ure" ongetwijfeld zal plaatsen) .
de ASVA de SUA, als men zou willen publiceren . Aan
ASVA in elk geval geen behoefte .

y by
d t

	

(lid Beleidsraad, abonngele.
op

	

raag,

	

arom het bestuur zo tegen
"Te Elfder Ure" is, - antwoordde :"omdat de CPN het

niet wil hebben" .

De bestuurswisseling vond conform het bestuursvoorstel plaats

Het nieuwe bestuur kondigde aan,de huidige politieke lijn van de
ASVA eksakt voort te zetten .
Tenslotte werd nog meegddeeld dat maandag 31 .1 . in de Oude Manhuis-
Poort een diskussie met de dekaren zou zijn over de hoogte van de
studiebeurzen . Wanneer het voorstel van minister De BRAUW, het
college-geld op F1 .1000,- te brengen in de Kamer wordt behandeld,
overweegt het ASVA-bestuur een "Mars naar Den Haag" (extra treinen
e .d .) - al dan niet in LOG-ver.hsmd.

200 A 04
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Beleicsr,^ ~dsv~errec?erin,; tor c.fronc' nr vn.n heli sermin r .

Plaats: Luro.pa-inst ituut ,HerenCrc:cht
Tijd : 20 uur

joncu :
1, besluiten-_ seni,--~~r
2 . finnnsjeel jc^roverzicht ASVA1 + be~.roti.i,.L-,
3 . LOG
4 . Stuc'.ent
5 . buiteln.1c r_d
6 . voorstel Te

	

er ure:
r

	

rJ, bestuurs~.isseïi .I~,, + politiek ~I~;r, :rLlI:~ b r., cc ~.i;uur
8 . ror,.C..vr-,-:L

r

Bestuursvrissciin( ;



NOTULENASVA-boleidsr::~(d 21 januari
.19,2 .

Aanwezig : soc ., scboik,, Sis-en nntuurk . 3 mal ., ned .,sociel . 2psyck . ; andrsj ., rist ., oconi, bielo ; soc ."oelr .AfweziG : thecl,
notulen- ried .

1 . ?Jo t UI.') n .
Soeinie"on vinjes Plan V=

	

e n

	

r vuer~-_standpun .

	

:m c1,-munten ervan in ASV-il-1cc

	

s c blenr ,r .

	

t

	

nniet uitgckcmen .

IV

Rist, : komt in Plertor .
1713ziiiiiac; notulen paS . 2Wiep : wanneer hiar niet gadiskunolari-J,kin werden, etc .
In notulen Giskubsie wwarCz7,= • .n volzinnen

-
niet =01 namcn .Tocvangen a an

	

tussen . 1 en 2 : --situatie bij ned, en ped .'
-mstaalstaKind .
- solidariteit 'Onanse stud .2 .Noorl . en ped„

neer! . : laatste bemiddelinGspeCing nislukt . Initiatief uit eenmidden, roep van k :conten is ineebrncht cp do instituutsraaddinsdrEavend . D& bcectling is lcsGeko>p3!d van d2 boxiMling .Er wordt moor gewerkte nan veranOring van dc inheud van hctvak. Voorstci ven _pion-werk-kemiteo de uitk=sten van de diskus-
sios te gieten in een politiek eisen-programme ; daarmee 0strijd d=zetten . Oph=fing van do bczztting w .s . nW. insti .-tuutsrand van dïnsddG .
Standpunt bestuur 1i2rover : er was de tondens cm alleen bezi t-,te zijn nat de inhoud van de studio ; bestuur stelde voor t •' :' ;:l beOottinafrondinZ e;-;n de

	

jt ekomen .en te era nworter :- er'_
politie kpregram strategie en erjanisntic

	

her dY- uA cstudiwordt onderdeel van het politieke pr ojram . Handhavin1,= do .verdere demakratiserinj den die van veringa hangt
G .r . of vande bomidOlin5sDeling . Lukt de bomidieling, en gaat ook betkonservaticvo Mol yen de staf erop in, dan Omt or con strake,tuur als die van do socieloSon . Dan subfakultoitsrnad Astallen .die samen kan rellen met hst algom:cn bontuur . zedat men naai,gedokt heeft , .n4 er naar binnen ecn gentleman's agrcoment hserst :de plennire verenderinj is ic hoogste moe hr . Drukt do fakuitsitde geplande verkiazinCen d . •,r dan krijt man ecn rnad velgens

geledingen, waarin 110 voir W 37" niet naar noGnlijk is d=meerderheid te bahnicn. Over de positie t . •_

	

dc r=Ccn zaltijdens het seninar worden Codiskussieerd .
he eglera ;r-dir2htour 5nat wc E, waarde nr er aen machts-vacuim is .Gatraáht wordt hct algemeen bostuur subfakutteitsrandte laten worden ; Door aan apnr~c kco missio is een kunscpt-rcglc-ment cpgasteldj tj'basis van hot huishoudelijk regiumcnt met

enkele punten uit WycainGa-wat, zoals vnkgrocDsrand ;do rochtanvnn do .alnemene vergndorinS w :rdon niet Gofermulacrd, =nminals de snmanstel! ing vnn do raren, en da relatie vakgro2psrnnd--rlgomcen bcstuur . Door studenten is con nieuw kunsolt gurrakt,zoveel
ncGalijk vcIEdns het oude huisheuCclij relijmont en zr,~!wzinig mor nlijk Varingn crin . OverleG hierover eins nGmergen .2A. MetrnjalsLO:inn,-,

Michici : v : :rbzrciding Oor industricbind . Telen iderlogiosoffensief van pers . Hoe bot

	

-gaan valt niet te zegzir .* .Christelijke vakbonden hjbbjn :pot 0 niehtor ;jedrcicd .



StollinCn= ASVA t^r, klassenstrijd J•- Rodaetio P~cr
zal dit tor ha r -to nemen .

ri .-,ctcn uo niet ;:.oor• d .cn dan alleen con stukje in Pr=t
Sektie nrbeidsbGMidOOling ,al erover bornc'.cn .
2B . iiiidleitoit_llllngl S1- 1V11Itnp .

:1310h soliErrionitsverklerinn van allo SrendrsOcn werew
verzonden - onn dr opeensc r2bassads en do pers . Niet samen ne --
andere linko ergenisntijs 7en -onGe vorwarring r:et Virtnerak7 , -
Picketlins kan niet dnolginn vanwo5o drukte deer vocrbcreidin,
seminar,

	

en ChinAarjaltgil : .
3 . 1

'cr '_se

	

1, Jt jeb ru id me t
se, SRV, Contrun voer .gore f . =cre .

jongeren . VSM, un n~G moor . Bricvin worden Izzenlan non lcli- :
)ar tijen. n adhosiebotuiginE en nan scheler en gr2nArodun re -.
informatiemiddagonto orEnnisaron . Persburicht wordt uitG2z :n'
mat do aktlvttgiten in do rugk ven 5 -11 februari : fArtont - in-
stelling iá affic) afern over do jaschiedenis van do oorco G .--
Vietnam. Af.fichns zullen dror dr SUL verkccht worden .
50C exemplaren moeten geplakt worden .
5 februari : perskonfnruhtie in Kr=npalsky

infirmatiostnnds op vele punten in sta-,d.
11 fabruari :Jemenstratio met de vier eisen

daarna ccoting in Kras, met sprkers sn filrl, pro-
paganda en solideritjitsaksins onder vicrkende
ten en scheliercn .
In die week steunlijsten en infermzticavcndon op schole :i,
bedrijven en universiteit. Voerbaroidix,.- schelen
door do jenSerenorG.-nisaties als AM
adres : ! .JOS-v„ ; orzittor

Kol . z1rsjracht W
ASVA-ponniul=

Stuk van het Vlotnoorsz boer ijdinjsfrant wort uitserrelien 11 1

SUA .
4, J+'ktucle
-bourzenpcliM2,11 januari bilcenkcmst in de Poort

	

t dol_ . :'
inleidin,f~ e Mkussine . 1nOrnintio kent in Prortur, 310G Me l'
informatieve store 13 Men maken . De aksie is siot.I,CM1 .
cm de administrntie =Aist honderd to Intin lopen, :iLleen
aan tn drinGen M iedereen die vermoedt non kansjam op en- ,:
beurs te hebben en ook een aan7tea' it :
-over h(.-;•L vc orstoi rendos beuil bij de vn_ei^s nc,tui~an , r. . 1
do 4 Genoemde wor=mmissies e con kennissi n HEO tra'Intent
resulteren onOer con soitio snelnal-huisvrstin.j .
D2 work.komi.-iissies =eton eens per -Innnd hun h,
de orde otellen bij dc sec tij .Van de sektic

	

u,.itcre : -.
de 3 sokretnrisson sociaal drol uitMat van belWisrare r
gevraagd over deze veranderde opzet

	

^.k1: .-
-Wat betreft onzot

	

ever rnsiniter?'.
geen jrijsvorhjeing r2 sluiting Tri . •r de zenor .De
hiervan in Fclin was'2rj :beat ;do niet-solirijve-,rd
van de _PSV__ bij Felin =ot hier iets een dc-on .Hezrf :er :-ul : 1
standpunt t .a .v . Turfmarkt heeft v ._tenns

	

Goori rri
tuit .

	

:r2urlnnrlzt wel

	

„).,- ,.n -'ni,-* .-~-*
bestuur, in funktie na veljonde neuk zondeS .01 onnirioM'--,
van

	

trekt het bestuur zich terrij cn 01cL to 1220 7
over con pro-advies aan hot vol"ondo2 bestuur .i151".„1-b2s~t~1 ; '..'. `
niet of er een consluidond"ndj1wE uit ken kdne ;n ;de n:tVAS

i;rivon

	

bestunrsverga .,`.ori3j„, van m:~—,nC .n` , hicrv„sr zul .1,~;r
b s ~- uurci .^rondg-



- .tiurcksico . J] 1e aksi . ; .1cc mi t ;:lco1lon cr lc ..nt .tkt~~ers ; n;:n in
huizen krozen ee •n stencil
vri j dag 28 januari

	

• •.l: t .~d;).e

	

_)7

	

.l:t .~d; tot nu tc
stu:ïiefir_ . ra,~ ,c.rt on rente,'biliteitsL_ . IIC''• :;rzcc1c,,^kti. ; s. •i.n dc
toe komst . Alle bel..idsr^,adslc on dic in huizen .icnon, ~rr~:rd~ n
uitdrukkelijk ui tConodi,:~d ..

5 .Stucentonstc. •'
LOG besluit tc ree`;oron op de brief van do Brauw over
~ndragogen :Gecn kwestio van ;cld, naar van slochto investering?
'.re i~eren r,-,;e to werken : of alleen a1 cn~ c1'wi j s, cf g en e•n :~.rl?i j s
Soci,--1c,en . sturen - -j ,:.n eJsv ris over ka ,cltd?tt .~~ aL 4.1,,1-tc .J. ~•S -
borekonin~on_ yrcrr.2.on gct~: :,rakt c,cor beobbten,briovcn aan besturen
feitelijk onzin .
Uit onderz,-ook .rerktij'en staf bleek de

	

niet te
voelnte zijn v : cr een stuc'ontcn.hej crkin .P .~dcij-. j-en : .t_c.~ : ._i,-:t
cw; rkt zl-, 1 in ^ktic • .r .:e gebracht ordeti . _Psych ::-logen : zullen

geen antuccrd .gaven cp ('o briof .Sccia.l „:,er raven : lieg : cn
opgave gegeven .
Uit do brief blijkt clat k,n' dc.atsassistcnton ver,-,licht
worden ingeschakeld bij hot ,ndcr •:rijs .De kanclic!,-,it ,assiston C. 1,-.
in do beleidsraad zullen sarren net een .SVh-bestuurslid naga .̂n
of dit g::oed is, zoals bijdo sccielog, n, of dat er togen

+testocrd noot warden .
6 . Seminar .
Seminar-map kent rlaancïar ;̀ uit .
Zaterdag van '10-5 uur
Zondag vanaf 12 uur, r:Iet ' s avonds hela ids .ra.c d sver ' erin, .

kan het niet ergens anders gchcu :len rr.:rden ; de druk r,_:
het sociologies instituut is nl zo groet en bovendien zijn de.
ruimtes maar kloin .Er zal nog gezocht werden naar een oventueJ.e
,and.ereruimte.

affiches zijn klaar . scheurkaa;rton: cok kl^-Ir . Binnen 3 rr; l':ail :i_r~
leveren, veer do bol.eicler^; :'vergadering . :'ie d o: : : .c1c:3tC i.od n
wint krijgt een taart, dc taart i.s vc.,.:r d, held s ;:el::grce_
8 . . Rr ndvr^~ .^,~

pai :;flettcn v . :r de lec'en:~r,~r •a1Lti .. af te h :,? n op
«SV.:-loont% -.r .

nog gele tekc_rt vorm de trein naar Ut, r,? cht . L-? -ressciZ S lr:~- •
leden aan faculteiten van socio l- 2 nodorl ., ris on na.t . zijn
nor> wc g .

hee zit het mot de hc c ~:,ovengrr.ep
er wc rdt verslag uitgebracht .

soci ..,lc frtkult ;:item 1 c een zich. bcr.,c'en _von
ter elfder ure wil ~~SV' uitn dig, n stuk over

vnkbrnd tc schrijven .
zal verder worden bos')rokon op volgende beleidsraadvc.erg,,-
gzm*l'=
Voordracht nieuw bestuur

Tegenkandidaten vo :.•r zonda
sokrotaris buitenland blijft aan

:In e :,n verga ,crin van de onc?cr' •rii skOzrlissi :: werd ion
meningsverschil tot scheldpartijj . Kancraadscha~~eli jke dislc~~s~i-
Moet mo-olijk zijn .

_

	

11.kt ie v,an na ..^,asdag x. . a . v . b !n zoek- cl_ Brauw aan e:kon- f aicult ^i t rr<:^
niet goed voorbereid . Ook was

	

con n2~ id id. binoen. ele Lc__ .c:ttcr~ •
Hierop ontstond eon diskussic,vnl over mot g,ed.ra~, van piet
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1969/1970

13.871,e

Loonbelestinj etc . zie' sol : • : rissc,,r. 6 .704,79 . ~t

icccuntintskosten 1 68/09 3 .948 3 --

25 jz:~ .- r 241 y 47 C.t

Civit : .s 12 .886 ,7 0

o :i„

	

1969/1 ` -70

Oud S :ildo I.C.resscrinC 4 .670,45 cv

S;il '('.'o .Cres~e r i rG'

	

70 cv

1 i kvi i d ^•t i e SVB kns 69,01 cv

L,~ker,nn proces 211 ,18 cv

U,.ir 1 o c n :-,k s 1 e . 4,559 7 -- cv

S .AIDo 10 .264 :36 cl t

BET I.IDIGIEN

	

VOOR ; ?1/t72

1 . Voorschot C 1 u s e t 658 :55' c't

2 . InschrijvinG 1 ?1/ 1 72 750,25 . At
5 .'645 ;-- dt
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CJP 2 .745,--
I',crtc, r 16 .215,70
StUc'.ent
Civit : ::s

2
7 .930,95

S .l :,.risser inca . schc iu~.~ .'.ter 2_7 .401,36

Invn.ilers 14

4 .305 -

Porseneclsk ,F

	

titc~i 1 .090,50
!D'cstuursvcr`~ 'in-e r_
0veri`,e bostuurskcsteii

4
95'4,37

Vocrsc iotten 1 .719,89

L, : .nèeii jk óverle , 387,30

: ui.stiestinc minus onderhuur 13 .749 96 ..
0nc'.erhcu .' 580 2 17
n(. r;;ic 2,732,51

X:—'.teerbehoeften 5 .670,47

Tc1c :Eocn 4 .591,18
Port i 1 .940 2 65

"

	

Inschr i jvirl 5 .937,91
si e

Stercii, •'.ienst
5
8,510,23

F :;toccpirn 807,96
SG-O S .785 7 45
EHBO . b_-c~ chure 3 .463,10

3

	

,90
rchief 1 ,450,-_

Ve zek.:rin;;er_ 175,25
Kr:sverschillen 1 .782,54
Cl ••_̂.user_ proces 341,45

SV,L-jn rbook 2 .078,25
Diversen 4 .684,84

Tot ~ :-, 1

	

. . 152 .796, 74



ACDI 11>2<94,6
)UPI.

	

M--_

? FEB. 1972

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Afschr. :

Betreft : Stukken ASVA-Beleidsraad .

Voor
- taakverdeling binnen
- ad hoc-verslag voorbereiding

zie bijlage A .

secretariaat sociaal
ASVA-seminar*

ASVA-bestuur .
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Dij de bestuurswisseling in jan . '72
het sokretariaat soci-al

Bij de komst van in het ASVA-bestuur is destijds
de volgende taakverd .elin!; door bestuur en beleidsra .ad - aanvaard :
1 huisvesting 2 overige studentenvoorzieningen 3 studiefinarcie-

ring .Nu de tijd gekorlr~n is dat - ,gin

	

-
het bestuur langzam •3rhand gaan verla.te:.,n heeft het bostv.ur

zich opnieuw beraden op de inhoud en verdeling van de taken der
sekretarissen sociae .l .Daarbij kwam men tot de conclusie dat voor
deze aktiviteiten ook in de toekomst drie funktionarissen vereist
;.i jn .Afgezien van hf3t f,-„it wie dat gaan worden is de takenschei-
('ing door h^t bestuur a.lo volgt g .konkr~~tis-rd,dit alles
:en met- het schemai van sept . jl .
(3)studiefinanciering en bezuinigingen :in grote lijnen blijft dit

de taakstelling var_

	

Hij houdt ook de supervisie over do
werkcommissio budg:.tonderzoe'k van de sekti,e socia l-huisves'til-g ;

Le takenscheiding van de beide nieuwe mensen zal ongeveer als volgt
verlopen :de een gaat zich bezig houden met :
(''h)studentenhuisvesting :DSH,c&iescominissie,opbouw kader in *de hui-

ozen,huren,superrisio nieuwe werkcommissie huisvesting ;
hD deze taken lijken boperkt,maar verdienen een z~rz .r accent_ ,van-

-wrege de huizenopbouw en de uitbouw van de inkomensakti : ;
d . ` ander :
(2a)student eneettafels :DSJJ,a.dviescommissie eettaf els,nieuwe werk-

con issie e ;~ttafels ;
(I_b)gezondheidszorg :SSGZ,welzijnsdiensten(kcnta'_kt dekanen etc . )
(2c )arb-3idsbemiddeling ;
(1b)univ . en binnenstad :werkcommissie,bouwstop ;
(1c)kam rburo(voorzover niet penningmeeste ;r),sproekuur ;
i\B d-~zc figuur onderhoudt ook kontakt met de civii .'s

leidt de ovcrga.ng naar de universiteitsraad en houdt zich bezig
met integratie problematiek .

+~

._

Globale verdeling dus :1 sekr .studiefinanciering
2

	

studentenvoorzieningen
3;

	

huisvesting
Van eean intensieve samenwerking ve rdt uitgegaan ;alle se:kre tarissen
hebben zitting in de sektie sociaal-huisvesting,dic ,een aantal
werkcommissies kent voor
1 leidt de werkcommissie
2

	

, ,

	

, ,

	

, ,

specialismen .
budre~tonderzo ,z!k
eettafrols(v art . 1n adviestic)

2

	

, ,

	

, ,

	

, , univ . ;-3n binnenstad
3

	

,, huisvesting( v ert .i n civitascie + vert .van
aktiecomitt 's)



AD . HOC VERSLAG VOORBEREIDING SEMINAR

Zoals .bekend wordt
.
e r . een seminar gehouden om ,de praktit•s e* en organi

satoriese suksnssen, d ie . de Asva, in df, la etste maandec_ heeft gebod,
ook, gin : te ,-tutten ; inr geil YdeQlogi.e3e versterking van de s+, ~ri~atic: , r~

Dit houdt in dat de politieke •vakb^,x,1 lijx die het l-C . etc. Sierar de
leidraad is geweest bij do,. verschillende akties dieper gefundeerd e
toegepast op dè verschillende situaties in de fakulteiten moet wor-
den .

	

;

Wat misschien nog niet aan ,iedereen bekend was : het seminar is wegene
tijdgebrek verplaatst naar'het volgend weekend, 29 en 30 januari du-s,

1 Het vindt als vanouds plaats in. het Sociologies Instituut .
De afgelopen twee weken heeft een ad hoc voorbereidingsgroep gefunlc-
tioneerd elsmede ee_. . aantal s.ut~-groepen . Hierin zijn een . aantal stuk- •
ken en inleidingen vodrbezeid . Het gaat om een aantal onderwerpen :
- de herstrukturering . Tegenover de wetten • die zijn te verwachten na i

aanleiding van Posthumus, De Moor en Mc3:insey moet wen door goede
analyses van deze voorstellen gefundeerde strategie worden gesteld .
Er wordt gewerkt aan een vervolmaking van de analys .o van alle boze
plannen zoals die reeds was gemaakt voor het seminar van het Post-
hunusfront in april vorige* jaar . .- In de • • t us.seriti.jd, zijn er nieuwe
plannen bijgekomen : De Moor, die. werd -geanalyseerd ; in de ]Profijtbe-
ginseln.ap, en McKinsey, waarvan .iiborhaupt nog . een gnalyse moet wor-

•

	

den gemaakt, . •
- de demokratisering . De strijd tegen de'ilerstrukturering staat nauw

in. verband met de manier waarop we de . resultaten die zijn behaald
in de demokratiseringsstrijd . Wat te doen in 'et de• gédemokratiseerde
instituten, hoe de terugdraaiing van de clemokratise;ring tegen te
gaan, hoe de (forci!ele) demokratisering te gebruiken voor strijd te-
gen studie- en selektieverzwaring, studentenstoppen, selektieve
propedeuse enz . en voor . inhoudelijke verandering van dn'studie, hoe
de strijd voor demokratiseri_ng voort te _zetten, wat voor standpunt
moet de Asva innemen t .a,v . Zeri.n~;araden en de U .R . ?

-- de studentenstop . Er is al • enige ervaring met akties tegen stoppen,
tegen wachtlijsten en voor uitbreiding van staf en faciliteiten als
antwoord op de stoppen . Het gaat er nu om deze akties voort te zet-
tein in alle bedreigde instituten .

--de 1000 gulden . De kolle ;-egeldverhoging zou het voornaamste punt vat
agitatie op grote schaal kunnen zijn . Er is reeds --(in het LO i) ge-
sproken over een landelijke studentendemonstratie . Een voorstel
voor verdere akties wordt uitgewerkt .

Naast deze brandende vraagstukken, die het komende halfjaar van di-
rekt strategies belang zijn voor de studentenbeweging, zijn er nog
een aantal punten die eerder betrekking hebben op de interne zaakjes
van de Asva, Het bestuur bereidt stukken voor over :

- de opbouw van de Asva als politieke vakbond in het afgelopen jaar
- scholing en theorievorming binnen de Asva
- het funktioneren van de organisatie (beleidsraad e .d .)
Tenslotte is daar de noodzaak om de inhoud van de politieke: v,kbonds-.
lijn zoals die het laatste half jaar is tot stand gebracht in de ver- •
schillende fakulteiten te bediskussicren . Hierbij staat c:e vraag
voorop in hoeverre moor. d e fakulteitskomité's een pdilitielce vakbonds-
lijn zoals de Asva die voorstaat, d .w .z . een strijdbare, op de massa
van de studenten gerichte en van de belangen van de studenten uit--
gazndc lijn wordt gevoerd . De diskussie vindt p .laccts aan de hand van
het (op sommige punten wel verouderde) stuk "De noodzaak van een po-
litieke vakhond •sstrategie in de fakulteiten" en van stukken die zijn
geschreven duo'. de fakulteitskoirrité''s . Stukken zijn toegezegd door

' de medicijnml en, chemici, neerlandici, historici, ekonomen, poli-



tijr,oloi.*.r,e„i, sociolcgQn, andrugogun i P"daGo~, psychologen, en so-
ciall geografen .
Uit het seminar zou dus een eensgezinde lijn van alle komi.tl''n t .a .v .
de . *poii't!Ole tuddelinl jan~ Ová-lijn, 0 brandende vratgdtukken

hierboven, zi"h l eenolmd ; : Sin * " organishtie 0W IO O AIMal én' dó vak-
--15bii'-ldpolitiék' lin•`W 1M100óé- te

De

	

e 00o1berrikinaSgri ,oep is • trijdag
2-Inianbatil Is - oc: Rionds-

	

omikalf'jlf'OP 'de i iVM
Er wordt dan een seminarmap samengesteld die maandag a, s, taf te ha-
len is, eveneens op de Asva,.

B3WILSRAAD! VRIJDAG k.S .- 201 jANUARI
"SOCIOLOGIES INSTITUUT

i

	

d • nbtillenmorige vergadering : '
Jongbren: voor Qq>nkm

3- aktuele punten sowal
44 studentenstop.
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eetrest : Beleidsraad-stukken ASVA.

De stukken van de ASVA-Beleidsraad
bevatten de volgende onderdelen :

- notulen Beleidsraad-vergadering 10 december 19?1
- stuk van het ASVA-bestuur "Over het seminar" (dat op 22 en

23 januari wordt gehouden)„
- notulen vergadering onderwijscommissie 4-1-19?2
- persbericht protest tegen hervatting bombardementen op

Noord-Vietnam (ANJV, ASVA, FJG, NVV-Jq, JOVD, USN, GRONSTRA,
WASTRA, SRVLJ)

	

'.
- brief van ASVA en ANJV aan Grondraden en Jongerenorganisaties

i .v.m . actie in de tweede week van februari, tegen de oorlog
in Indochina .

- berichten betr . mensa-acties .



9cD7i .o7L 27

tAVV^ 2íi '~Ec . ~ 3

Betreft : Studentenhulp .

'

Op de ASVA beleidsraadsvergadering, gehouden op vrijdagavond 10
december j .l . werd bekend dat de ASVA het plan heeft een oude
Stichting, - opgericht in de tijd van de NSR en gebaseerd op een
belangenbehartiging van studenten in nood, op korte termijn over
te nemen . De Stichting heeft nog een batig saldo van ruim 2000
gulden .
Het is de bedoeling een steungroep op te richten

die met het beschikbare geld studenten
helpt, die in financiele moeilijkheden » zijn geraakt .

200 A 03
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eetren : ASVA beleidsraad .

1 Op vrijdagavond 10 december vond de vergadering van de ASVA be-
leidsraad plaats .

Behandeld werd o .a . de handtekeningencampagne
tegen het onderwijsbeleid op de universiteiten . De landelijk ver-
zamelde handtekeningen zullen op woensdag 15 december a .s . te 12 .00
.uur aan dee minister worden gegeven . Voorafgaand is er te 11 .00 uur
een persconferentie .
Bekend werd nog dat op vrijdagavond in Amsterdam + 2500 handteke-
ningen verzameld waren . De verwachting was dat hier nog + 600 bij
zouden komen . Delft had op dat moment ongeveer 3500 handtekeningen,
terwijl de andere universiteiten en hogescholen niet meer dan 4 ï
500 handtekeningen konden aanbieden .
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Betreft :

\c lol z ~S4
L, v,,

ASVA-beleidsraad .

Op vrijdagavond 26 nov . 9971 vond een ASVA-beleidsraadvergadering
plaats .
Iemand uit de beleidsraad, een student politicologie
vroeg het bestuur hoe het mogelijk was dat de CPN reeds 2 weken
de stukken van het 2e rapport van Van der MOOR in zijn bezit had
en het ASVA-bestuur nog niet . Er bestonden toch banden tussen het
bestuur en de CPN? Door het bestuur werd wat gegrinnikt doch er
werd niet op geantwoord .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .
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Bijlage(n)

Betreft

	

ASVA-beleidsraadvergadering .

'

Bijgaand een verslag
op 29 okt . j .l .

en notulen van de ASVA-beleidsraadvergaderin

op de ASVA .Tevens enige stencils betrekking hebbende

.

.

.



•ieLUJtLi D(iLLU2i1'i!.ié~:VCz»i»" e;(1(i- IJIL, G7. llil »u vICJ .

vri j ziGiné in de stukke. : : onder basluiten er ` afspraken van de SUA-
bestu1trs-ver~< Ciàring;en : Opjerterkt' diept te »worden cá:t
"D« ,;(:s.chiedenis 'v :n de stud«'ntenbew eGing`' h t werk i»s
van epen kollektief , met onder andere enige 'A.SV.A-leden . Dus
ziet alle en do .„?~

	

`>esdhreven .
A nd, punt 1 » anti-be .zuinigingsk~wu p gne .
. . .

	

lieg ,!_A_O ( ..*r«'t«rdams 1 tiekorm~itee onder -;rijs) doet
nee a~~tn OP ' 7 .1 (Ondervri j s' Protest »71) , onder hacé_ »r eigen_
ei»s eln ; d` z zoels vastgelegd inde resolutie v:m 25 sepc. :
Dus net de eiseri v~,:ri de .. studenten . OP 1 71 viordt » eorgan.i.secrd
door de landelijke onderrijs bonderi .' »Opo ecn » 'Dcr »skonferen-
tie vL n do 'TOI' is *Gezegd dat het alcs«nt vooral op het
basis en hot voortgezet ondertrijs kor:i, te 1i ;;;,en . Stu-
dentrn zj jn welkom i »r. Utrecht f m~.: ..r» » 'hur eisen zouden niet
man de orde kernen' . Het LOG heeft een brief' o»a n' liet ANOF
ges.tuu -rd t-r.~orin zi j o; eer_ gesprek vrae.gt ~ » 'ori ~J:sno~; orl-
der haar eiren leuzen mee te-,'doen en de 'AANOF' d«kit«r' onze
e isen te~ kri j.g~n .'. Verder . »is een persverklaring uitgege-
ven, waarin ' .de plannen voor de '29e worden` -b«lcen~'d r er aakt .
O .a . is moegedeold dat sre mce'docn aan OP'71* . VTerder wordt
gedacht ean »een gesprek' van het' LOG me »t de 'vast'e :k&mer--
komtni»s sie, er_ ~é,' 1» voor de 29e, Net ~_ 0 is `een gesu_re}c -met
het ministe7:ie toegezegd . Getracht'. gordt dit ,voor de be-
handeling van de bc, rotins; vo„r''onderc-rij»s t' lesten_ plaats-
vinden_ . Ook zou hier.' iemand. van hot' rrin_isterie 'van de,
Irea, bi-j ~» : : :nrrezig moeten » zijn, Bij 'deze bije's dcomst zou
de pers aanwezig kunnen zijn,

Na een korte diskussie over de vraat of de studenten i n grote getcle
naar het OP'71 in de jaarbeurshcal in Utrecht zouden . ~~-~ :n= » of dat
er delegaties zouden ~+vord.e31 ',~.fgevaardigc(! d i'~ nc, de over~,«ging dat
er vraersch.ijnlijk `eeb.'stuc'1enteneisen aars d'e 'orde » zouderi'ko ten, ver-
zocht de belcidsr :~ :~: het ~.Slr -bestuur ons ?»ii :rev r 'een_ stri.dpunt te
bep^len en dit d« volghiide keer ter diskussie -te stelle?i .' ;
Over de ^.ktiviteit - en. v"n f,».kulteitsj rooy~en, open-~-SV% -werlckommitcos,
aktiegroe en e .d » ;

	

»' .

	

» .

	

- . .
Politikelo en :'giller, ver^ :denim; in de Poort organiseren met o . a .

een werkende jon_;ere en een » staflid vï„r'~ta :» der van_ de . .
koll~ge ;eld » »Trefhoging . Verder vragen zij oir oei a :it~:l . .
malen per :»eek een .techi iese vo'or»bcreidings vergaderin,
te . houder voor :. de staking .

0rg ; .ni,~ :;^torsie so as .p~}ccer~ moeten a :ngc o kt Werden
door .de C'.c- rvoor ecia te '»71j n aren <^i11~:roordclij} e -i C'~+ CMG

'

	

_

	

rjV
.fi .7(~tlltC it » ë ~, .iw~ll L de Vertr;{-r?er~:n.,-, ti~r :cru 710` O1J~,C: .

	

rlLj~ d C », i
kont ..;;.1 ; tussen ele verschillende `delen der' sociale f<7"kuJ »-
toit 'éc :aselijk zcu zijn .

Sociologen : ' 1-hter r; »_»r d het initisa «£ g enom;:en dool het bestut;r v,n
dc; si;adie_,(;~ .tt?~eid . Jr t eid » de 29e een vergr ;c ~riri ; bc~le fel,
deze ',:nonet door .*e_n kor»>iaissie voorbereidt, »,els oi_dervrer-
pen wordt gecdacht -»n n o .a Pos -t,hu~aus en de rc»o r~ -,nisntie
p.lr..nnen voer do »sociale f .'.lc~°7.teit (de Moor, lac Kinsoy) ,
De 1 :o11.cgc s'e . ~, .li ,gordt eenvoudig gcre~ lisecrd doordat
het bestua.r -1»l e lcclle ;os op die d:. g, heeft ^féesc_h : .ft .
Het be tu r J_7'eidt moties voor over „ .~- . 'evt .' ,~d?iosir;-
betui` ing at; :? l,r~ ''J1 , oproep voor Cle demonstratie .



Psychologen : Het open ASV -werkkot-r-.itee belegt eer. ver <-tdering ter
voorbereidin: vai de 29e nov . Gedncht wordt

	

een . rlp ; rte
ver:.dering; in het nieu~~e gebouw der psycholog n i,:n het
Vleosperplcin . 'Over meodoen .v- n de st .̂f is niets bekend .

Andragogen : P. . , .1 nov . zal getr,^tcht worden een groep* . . »t e vormen ter
voorbereidin ;̀ v^n do 29e nov . Getru cht - »c'oi dt het !:.B te be-
n..:cleren . Sprekers voor de 29e zijn er teel, zowel studenten
als docenten .

Dordt de s t.udetenstop er no ;j bij betrokken .
kndr `.ogen : 11 nov . i s er ec . » -.1é . veda:c'erin, over - de studei14-ei --

sto"a, eer.gauiseer.d door het
" `'
B . 8 nov . z, .a getracht erd :i

de 16-

	

achter een motie teLrn de stop te krij ;cn . Ook
het I_B *zou in me~érdorboid tegen de . stop zijn .

ne 29e voo r r1 hamere op Posthumus , . .£c ;rosa Y E , ó, . ,
Ook bij de psychologen_ heeft c e studentenstop ges :peeid . Te :k--

zij een grote toevloed vrn studenten kont, V speelt de stop
niet meer .

ndrc.go en : De ii SV ~ c:ordt g crrr gd er x'elcenin :n; nee te kouden- cl :tA,

	

e.
hun steun z :,l gorden Gevra~.gd voor een kort beding vr ;r: . de
vier studenten, die nou niet zijn toe cl_tter_, te. n ci.c step,

Pandagogen : Denken er over de 1

	

uit te nodigen, oma de
plannen van den Hang te verdedig;en . Gezocht wordt n .é :-,.-- eerr
tegenstander voor

	

. Verder velt er :rQg einis kon-

'
kree.ts nee te delen,

Neerl'cndici : Het AB zal om een uitsprar}.c morden evraagd evenals do
PV . Er is spr :-.ke v,:.n een Veringaic;ans l;i n ., 1',1e:1 denkt L; »^,n
een inass^.le bijeenkomst op de ochtend ven de 29e . Hier zou
bijva ook de door lichting door :

	

aan
de orde kunnen korren . L : .par voor_1 de algemene problematiek

Historici : Hier wordt Vr . ~. nov ., nog over de 29e vergadering .
P.ia . 1 nov . zal cle staf worden_ cevr :'.c.gd .Tijdens ele
teitsais . ussie zou o . a . het letter enpl .^n tor s~~r _,J e kunnen
komen .

Scheik-unde : Kollegestc.kin g. in voorbereiding . Vooral le ex. 2e
kalle es . Verder rnpj e over de rege innso der :: i . j spe l it i.c : ;
en do invloed daarvan op scheikunde . Geen steun vox: 6.-
staf . Over het mapjo zx'.l de 29e gediskussieerd . wareen . : .-
is kontakt mot do Wis .- er_' Elc.tuurk-iznd.e .

Wis- en Natuurkunde : i ;, 'ordt hard gewerkt, icollegesLakiag;

	

n .
voorbereiding, evenals stukken in '.Zet blad i ks . Lee stc.f
zul worden benaderd .

Theologen: Hot DB is achter do 'tk t i e tee kr i jg,en De AS1_~--ver ;:; ; .Merite ;
zal de plannen verder uitwer'.en ,

Algemene medodolingen : Adres . e,, v^az ASV'r`Á-leden -zijn, voor do er .or'_l°.l-
lendc groepen af te halen op het LASVA--krntoor .

	

'
Verder wilden cle*histor -ici kontakt net dE neer1W-Ldici en

	

»nn
over CI, Duits, Fries, Engels e .d . Het kor.takt tu5 , *, ei_ neu_ »-
landici en de rest van do le teren blijkt noaili ;jk
i~r: en houden .

LIedici : Vèoe . 3 nov . een vergadering . Er wordt een cls.sku sie.n".p sa- »
inengesteld over bezuiniging;en . e .d . .t -» . 2 nov, z a1 e :r een
diskussie worden geortgcaniseerd in het J ,. , n S :Yclrnl-~e :~ d, .ra .
18 nlovn

	

wordt een ,SVl -leden vergader. in- g,e crg .;discc; :-d. ,
Soc . Geogr :'.feit : Binnenkort ASVA-vers .;dering;, st (leder_ zullen :,-ox ;'. : ,~

ben.Auci»d ,
Over het centraal vivo : iiL. Je faiC"1 :.1to1.tid.1skus` _o , `s 1',"'i ::» »

gensg is

	

~is t s m ; ddags de deraonsti'^.tie m';,»t s

	

c t:.~~i

	

r + ;;r..~

	

.,

	

lofra ~c

	

i~~c
het oog op con_ affiesje moest do aanvang v .n ~1o den,7,nst :L'atie
worden bepaald .



170 zouden zij hc:t recht lcurm,an i~rij :-en hun~ ;ld torn ; to vr". , cn
indien zij ; lsnU i:odwongeii worden de 11uLtrverhC ,' in g

	

h-.t1-.!en .
Uit dit fonds zouden lcnincen ~ .d . ku'l!lcn worden verstrekt terr
dekhint v:-:n OIl}tosten, op,.,.-c:louen_ d.oor moe.ili jkhi den n :Dt deurvrr.,;r-
ders » c d . Dit. fonds zou kunnen i-roxc? ; :? :: beheerd door tic . :.SV:~ en de
-.lctiekomitees, der studentenhui .'eu .Hi erover wordt een_ uitsnrr:r
v,:ni de belt ids :^c.od. cevr ::,,r :;'c? .

	

+

Do beleidsr,:'.ad . besluit cl ,- raet . d e . plannen voor» ten C; .-,rmlt ie-
fonds verder ke.n. worden Gegann .

Uit, do

,:an con
Het
diskussie

Ccvrr :^f ;cl een tor . :puter7aro~ .;r ; .mr. eur, » ~;cd :chti word t
psycholoc ;;, <:korioorz of wis-e n: tuurlCtt£!Cl_(;f: .
erom

	

.-.écrk uit hr'nden' t co nemen .
blijkt

	

d . ».t hot voor :-."L

	

om het 1 ». .~.tsto r

'

proc;rcmmeerervc:rink-; is tirclislr : .^:' c .;cworist
Het t;n ,tt dus voor,- ,.*' om een hulpje voor

	

.
;niet noodz .,keli j}; .

Punt 5 : SUA
de redakt.ier,- d vrordt slecht bezocht .

De psycholoten hebben noc Leon vorv^nier( ster)'voor .

	

, z j
zullen zich hierover beraden . De

	

n n.ndr ., . I;o ;,en ..e~~ :en-r:en ic.znr.r.d toe j
de pcdc ;ogen zoeken noc .

'Het voorvoord bij de t^é.:lthcorierap is uitgedeeld op de
vergadering v,.n_ do bcloiclsrc.r.d .Gver CL, Dokt1montatie over
het inDerir.lisrte wordt verg! -,.ciercl. .

V,-nuit de v erg-.deri.ng word, opc;e-nerkt d.nt hot voorwoord te lc i;
is voor beoordeling

odo uitc^ve is hr,rd noc'i ; .
zelfs do red,:ktier;-.r:d heugt zich er noE _iet over uit--
gespr»oken .

Do beloidsrr.c.d besluit »-,lekoord te ` ;an m t hct voc.rv:oord, :-T .,ts
de red:kti era^d v .= de SUL er mcc : :'lacoo d

	

, t
Voor dc b:'.l :.ns zie stukken . OOI. C

:-.rover

Lr is icm.,nc. (jovonclon die het "r .^,tis

	

doen .Do beleids-
r,.rd wordt om e

	

_

	

;

	

er e

	

»o_Z u :'i.' -~ sur ..,: .k ~ ez~ra~.~t?' ov .;~

	

.t- . t . b::`~, . .n »' c
kr»z.chton bij de SUL, ..
:Tsaar st,.ct de schuld . bij de USh op de bca .'.r.s? Do USF vil

niet leveren voor do schuld, volgens hen

	

50'~ .--, } eist r.lcl
i,,G .H i,,raoer zijn .,.,r»c e7)~,. ~ "c,c7~,ai.erc ,wem

	

c.r

	

'

V,:rl de l£-.ril; v,:n die SUI. wordt dC- schuld ontkent, : ::r z,'i kon'
t 1Ci; opr enoraen ;":'Orden ra-:t do USF,

kr.,n de b:jtr »a de krocht zich op de debiteren
SI-T.í'_: dit k,-.n beter oer_ i._nec_ssoburo doen .

v:-er tuil?

De bcleiclsr :. . .̂d besluit 'klzoor- d to -`.,-i n:lct hot ir_ . diorst
v .,nn c;en bet : ».^lde k:r,:cht door de CU_' »

	

en ~;,-el volts» ns;ns dee ric,~tli j
nen die de SUS_ hiervoor heeft opgostcld in punt 3 . (Zie :;chtcr,
op de b L.ns vr'.n de SUJ_, helt i~;sr .~.dstuh,ccn)
Punt 7 : verslncjcs en - -erzoekjc:s bestuur .

dc SUL-ver s -oreidir~ :- lijkt .1.lecn te re :.liseren ir de J .occ,-
bouw i n de lloci,~ rstr ::at cn .bij de psychol_o`: rl op hct
pcr»D lc:in .

:over, dc SU''t-st^l1ct.je in do Poert e .d . moet dctier.-'.,.d
zich bc. i , r-.don .

V,-~nnuit

dit krn niet 'met een red^.l:tioc :.c i *dit tact fu~nl ..tio~::ec:rt- :
do red~.lcticr :.~d g,~, ;t oreer i'uw~ci icn :;rer . '

-.'

	

d ,--,de ver ,,d ori.nr

	

ro. :r

	

.'
krn p1 ».̂ .,.tsvinden bij .i~reo ~Cn1 die (r_c,-)
zitter,

niet in Ci e



'

-

.De Beleidsra. .̂:d besluit : de d.emonstr~ tie om 14 .00 uur een rc.iivtung te
doen nemen .

P1akdz;t~ : Mn . 8 n„v ,. -22 .30 » 'uur »op' het ASVA-kantoor
Vr, 12 rov . na de bele »i dsr,:~c:d . Plakkers worden

verzocht evt, dito's m„c te - Tnemen . De oiid'erwi ».jskonmissie
is bezit met een pro ijtbeLinselmtp . Hett "~SV~-bestuur stelt
een sch„lin- voor voor het- i1SVA-kader over Posthumus, An-
driesen, rlc Kinscy p .d . . D eze scholing zou kunnen worden
ge,;evon dooi de schei jvers van de. nap . Te scholing zou
kunnen plaatsvinden evt- . op het : Soc . Inst . en ,-rel op 19
nov . . De nap is dan .~él ,rol JEs`C.onci1d,

	

niet ,;edlukt .
	 . . .'.rom » wordt * de m,'-.U n.o ; ^:edi likt? .

;Pi auurlijk 1:roi»c't de r~z :.p ,;ed »r.ulct, rn.: .c.r hij moet toch eerst
op stencil, cok voor bespre£c€i~!, in . de rodcktier: .' .d,

'..De''celeidsr_a:d

	

met, h:_t houden van een scholi i . voor
LSV.`-: kac?er op 19 november .

Verder wordt gevra< gd evt kontaktperson-e .n bij Gerr~.~.iie~~, :Britten,
filosofen e .d . op, te-brengen op het '-SVA-k:-.ntoïr,

;Over het karakter V',- -n -do centrale 'a:ktià . Hoofdzak," de
kollegeC;eldverho,;ing, vooral in de* fakulteitsciiskus.»cies
de r~l~;emene _oroblem_,ti;iek .

Vanuit de vergadering wordt er-,i' een andere show d,- -.n "de 'vors c keer
gevr. . agd .
-

	

: ;Het karakter van d« slotmeeting :korte krachtige s-ooeeches :ches:
weinig sprekers . Gedacht' wordt .- .an » een l~SV1.-bestuurc ». er en
een staflid .

D« beleidsraad besluit ant het .~SVL- »bestuur zich over de inhoud' v:. :n,
de meetin. ; en devari ::tiie ir, het -oro ;remma

	

er zal ber ,.den .

_ ;els er veel staf is zal . ook de for.i :.tieston moeten wor-
den benadrukt i Liet veel HBO'ers moet ook hun . problcr.~..tiek
aan de orde kor..en .

(Punt 2 :Do stukken

	

uit, ec?eeld d_ groepen * h,,.dden r7. voor de
vere:c:derins echt beton, af;_,ereken,; . ;

'.Punt 3 ; .De~Up-Dur Clyde lijsten 'orcl0n n~^ c'c : verg. .deri~~g gif ;eretrend .
Punt 4 : .Jkiuel.e punten selcrei;,^i i : :rt soci€'.c.1 .

---Zie voor *de pr.otostverklcrir_,~ belc»i clsr »a ,:,cstukken . Hierover geert
vr,. en . .

	

.
Huur;.ct i e :

	

.
LOG vori`;e week vr ij d -.g 'hierover ver ,deed, t~esiotcri i.s de
stratc: ::i e in de verschill«ndc steden op ollc"twi -f ' tc

	

-' t

stemmcn . ;j rzal eon

	

e huurr.l,tic e.orderL ,;ev„ : .rd, néé,-,r do
op hot in'so'p. ns<-spc:).c'i;. v,--.n de

r is ~;evr,:t. d oin achtcr .rondir,for : :atie .Zic- 'hiervoor de
stukken .£.'en populaire versie hiervan zal worden'vc s,r»c id
i-. : : co si;udentcn£zujzcn . Over cie huurs ,akin ;Kontr:kt: za l
worden ovgen„ricn = t het l:£~,,,, c'onhuis over pr„, ;r,a~riur ing
v .,n do coi:n-mutcr,dit om het m~.c.gdcnnuis 'co ncutral.i corcen .
Gcvrr :- :, ;c} is vcrd ,2 r oé-ti een

	

r.fonds .Dit : fonds zou
tree : :: ~n , :orc;e,z ir .;os e1cl not .1e basis '?.hot no, bestaande
.=_SVI,.-stu(1cntcn steunfoi:i.Ic .irict fonds zou kun een. wiorden
C;C`,lDekt r e ; . do `,cider. olie Studcnt6n _overhoudorrl door h : »i
niet b ;t ::len v : -.n de 11J.'J.rv ..rhoging,zij leilui en hier. niet

"

	

toe verplicht word( n .

	

""



Groepen zouden kunnen verkopen tijdens
do groepen dienen con lijstje rot op hun instituut to
verkopen boeken . "

Punt 8 : »rededelin;;en .
:do Poort»erred .^.kti .: stelt voor wo te

	

in
de redr.kti.c .

De b«leidsr»- '.d ;~;^ca...lekoord met „pnninc vc:n

	

j. r,

de redcktic v-n Foorter . »
:_SV !-beC.,ro t ina

overr ccri :vrok of ttir,_:-e rrord+.t een voorloaigc boé,roting toe`;e-
zcC;d, tir, c:rn^- dc definitieve begroting; kr.n vrorden ou,c.estcld
(een zeer voorlopige berro-ti _L trend op de verc.,derin`, uit-
ged .:cld, hieruit bleek o .c, . dr.t

	

eindelijk de vi-
trines zr;l bet ..lcn .)

	

'
Punt ; : rondvrr c ; .
V 'nui »t de verc,,.dering wordt or ;cmorkt dr.t I.SVA-loden soy s brie-
ven krijgen r ct het verzoek ASVA-lid 'tc: worden .

in de brief wordt hier nl excuus voor- E:;evrr..c.gd . De oorza: k
is het gebruiken vj;n. het ledenbestr.nd v . -.n vorig jc :.r» .
ASVA-loden die dit jr.:~r voor het . erst lid zijn ;;evror»den
of die v ..rhuisd zijn kunnen zo'n brief hebben gekror,cn .

zijn er ~5GO led .~~?
nee, 5300 . .

»

. : in punt 7 vr»n c.gt hot
vox!v

	

verrc.derin,,en v : .n de
De beleidsr,-zd besluit in te

bcst.uur 'os:
sterf;;roopon

stern:1en met

schriftelijke verslik-Zen
en deraelijken_ .

de vrers v »-:n het XISji A-

'

bestuur ora schriftelijke versie.-en te on_ty::nt,cn v,-.n ver,;':dcri.ngen
der stcri~;r»o opon, LSVA-ledenvergrr.&;rin~j;cf en L'-SVA-korriissies .
V .:n cl e kr.nt vc.nv

	

o -ic erlcndiei en hist°riei wcs kritiek op do
nublikntie in Poortex' ever Iran- nktiviteiten .

Poor»t é;r vr » . . .~t c.l j--.rei o_: stukken v :-.n do -roepen zelf .
Sorz:iit;e ereepen nebben dergelijke stukken zelf geschreven

en t : ru-_re%-orden in Poorter : steno verkort en vol foutas .
de i .zferrintie uit . etc stukjes ir Poorter is r.fkonstig ~Tcn

r-~ ~

	

~'

	

~ o

	

n

	

^11.~~ ~ocvcrn .de roncdgang, vc.n het ASVA- st»uUr lr-.ngs

	

,,,r~
Getr .cbt i : iets

	

in Poorter to publiceren_, j ^ .rraer
genoeg zijn d r- r f outent . i n geslopen .
loten we hier dc volgcredo koer o-o terug Lonen .

De bcleidsr besluit de . Jol ::;_.r~dc ver,-catering c»n ~:dr.cht te besteden
	_n etc publik »c.tios in Poorter .

Hiermee; word de

	

bcsl.oi;en .



Do aksic van do. 29e
a . handtc-;kcnin c;nkan:)abno

-invont^risa;tie hoc het -in 'do -rotpon_ Laat ;
-inventarisatie hoc; hot op centra l nivo
-ui.tde1en lijsten vc.c r studcntanhui zen
-voo-~rs tel tussentijds ;; lijst v {n bokoncion in de vorm
vaal penflat en/of porsbcricht(y,c:cjrtor lukt licl`.as

:	r) »niet

	

uit 'ta bren,-col vc»^r d.o 2g
-val ;andc boleidsraad bosl)relce ». i ry; aalka wijt ; dclijsten te .cverhandi~_on.b . de vocrbcreidint dor f »c.Iculteits .bl,-conkor_ston
-invontarisatic tijden,karaktar,sprok rs,toksten,

	 . onde>rwor on,koalitics,pre)ci anda etc .
-aars to néé,-en '( eanllcids? )T,cti ;;s ;
--vr^ ;;gin van en aan het bestuur va.n nr lct'i se en

»

c . cent rale
inhouddlijko aard .

kampa ;ne
-dbnons'tratie(rout3vocrstel :Poert,Klavoniersbur -
vral,Doelenstraat, ;~,garf, :~e,kin,D .»1~,Pal .;isstra.Zt,
Raadhuisstr.Zat > LtozenSracht, :Iarni.xstr^~:t,Leidsc-
plo in s Loidscstra^. t, Konin-sploin, AC,. ;
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~Ir is een brief van ASVA en SRVASitjogann
0 1 71,wnarin annjekoudijd word dat wij zou-
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j .a .o .(do barg der deelname werd in het vale
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rinties worden verreld .11k: , or do voorziter vnu dn SRVU zelf.
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Betreft : ASVA-beleidsraad .

Op vrijdagavond 29-10-1971 vond een vergadering plaats van de ASVA-
beleidsraad . De plaats van samenkomst was het Sociolozisth Insti-
tuut, Korte S inhuis 1

D,e~ Schele

	

t

	

/ met uitzondering van

	

en
op deze avond aanwezig .

Gediscussieerd werd over de voorbereiding van een landelijke pro-
test-demonstratie en bijeenkomst op 29-11-1971 te Utrecht .
Het bleek-dat o .a:

	

geen voorstander was van het gaan naai
Utrecht . Afgevraagd moet worden waar deze demonstratie namelijk hei
meest doeltreffend gehouden kan worden, in Amsterdam of in Utrecht,
Omtrent deze gebeurtenis stond de beleidsraad, zo werd begrepen,
reeds in kontakt met de ABOP en het ACO .
Besloten werd dat het al of niet meedoen aan de manifestatie door
de faculteitsvertegenwoordigers ter discussie zal worden gesteld .
Opm . : De beleidsraad lijkt vrij hecht, waarbij werd opgemerkt dat

de graad van belangrijkheid zich aan de zijde van deze raad
bevindt i .p.v . aan de zijde van het bestuur .

Tijdens de vergadering werden enige stencils uitgereikt .
Stencil A, getiteld "De noodzaak van een politieke vakbonds-
strategie in de fakulteiten", is ondertekend met het ASVA-bestuur
doch is in feite afkomstig van de nieuwbakken ASVA-bestuurder

, ««n van de ondertekenaars van het CPN-manifest voor ee :
nieuwe buitenlandse politiek .
Bijlage B is een ontwerp-voorwoord van de hand van

, die bij de SUA een brochure wil uitgeven .
iitxe SUA-uitgave, dus ook deze, moet door de ASVA-beleidsraad wor-
den goedgekeurd . In dit geval werd het oordeel` over het stuk gede-
legeerd aan de SUA-fraktie in de beleidsraad,
N .B . : In de beleidsraad hebben buiten de fracties ook de SUA en
"Poorter" afgevaardigden
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Onderwerp : Demonstratie bij de ambassade van Iran

Bijgaand treft U eer, rapport aan met': twee bijjagen betreffende een

op 12 oktober 1971 te Wassenaar plaats gehad hebbende demonstratie

bij de ambassade van Iran . " Einde "
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Onderwerp : Demonstratie studenten ASVA, SRVU en National Federation of Iranian
Studente, gehouden te Wassenaar op dinsdag 12 oktober 1971 .

RAPPORT

Op vrijdag 8 oktober 1971 werd door de secretaresse
van de Ambassadeur van Iran telefonisch medegedeeld,
dat de Ambassadeur een brief had ontvangen van de A .S .V . .
te Amsterdam, waarin medegedeeld werd dat op dinsdag
12 oktober a.s . te 11 .30 uur . een delegatie van enkele
studentencorpora, waaronder de A .S .V.A ., een petitie
zou aanbieden aan de Ambassadeur uit protest tegen de
in de komende week te houden feesten in Iran ter gelegen-
heid van het 2500-jarig bestaan van de monarchie in
Pe:rziE .

Op maandag 11 oktober 1971 deelde genoemde seore-
taresse mede dat de Ambassadeur de A .S .V.A . schriftelijk
had doen weten dat een delegatie van 3 man op de Ambassa-
de te Wassenaar zou worden ontvangen.

Op dinsdag 12 oktober te omstreeks 11 .45 uur had
zich, een groep van ongeveer 35 9 40 studenten verzameld
bij het toegangshek tot het Ambassadeterrein, perceel
Rust en Vreugdiaan 5 te Wassenaar.

Enige verontrusting ontstond onder de studenten
toen bleek, dat op genoemd tijdstip de voorzitter van
de A.S .V.A .,

	

'.

	

nog niet ter plaatse was
.gearriveerd .

Besloten werd de afvaardiging samen te stellen uit
-de navolgende ; personen:

(woordvoerder namens de National
Pederation of Iranian Studente ;

2 .

	

(voorzitter S .R.V.U.)
3 : .,.>een niet van naam bekend lid van de A S'~1f .

Opgemerkt zij dat de onder 1 en 2 vermelde namen
opgegeven werden door een mededemonstrant .

Op het moment dat de delegatie het terrein zou
betreden, eisten alle .demonstranten toegelaten te worden
tot het ambassadeterrein, teneinde de petitií"-<an het
drietal kracht bij te zetten .

Een vijftal journalisten (.

	

van het A .N .P .
een journalist van de Gelderlander-pers ; een journaliste
van de V.P.R .O . met opname-appaaatuur (bestemd voor de
rubriek V.P .R .O .-vrijdag ; een free-lance journalist en
een free-lance fotograaf gaf eveneens te kennen tot het
ambassadeterrein toegelaten te willen worden .

Mijnerzijds is hieromtrent contact opgenomen met de
Charg»_d'Affaires van de Ambassade, die na lang wikken
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,. Y

en wogen en na een telefonische informatie elders hiervoor
zijn toestemming gaf . .

	

-
Op een zeer rustige wijze hebben de demonstranten

het terrein betreden, waarna, zij zich :opstelden nabij de
hoofdingang.

De delegatie met de journalisten is hierna door de
Consul van Iran,

	

ontvangen .
Door de woordvoerder der delegatie werd de Consul

een pamflet overhandigd (zie bijlage), nadat de inhoud
daarvan voorgelezen was door het A .S .V .A .-lid .

Hierna'ontspon zich een levendig gesprek tussen de
woordvoerder der delegatie en de Consul, waarna ook de
journalisten in de gelegenheid werden gesteld vragen te
stellen.

De voor het ambassadegebouw wachtende demonstranten
hadden zich inmiddels min of meer rond het gebouw ver-
spreid, hetgeen enige verbolgenheid opwekte bij de Charg»
d'Affaires .

Op mijnerzijds verzoek hebben de demonstranten zich
hierna zonder enig commentaar en zonder enig protest,
van het ambassadeterrein verwijderd .

Op het terrein werden . enkele affiches achtergelaten,
verm,aldende'o .a, dat in Iran fascisme heerst . Op een ruit
van het ambassadegebouw werden twee soortgelijke affiches
aangebracht, terwijl deze in grote getale .waren beves-
tigd op het hekwerk op de Rust en Vreugdlaan en op de
toegangspoort van het ambassadeterrein. Deze affiches
zijn door politiepersoneel verwijderd . (Zie bijlage II) .

Buiten het ambassadeterrein hebben de demonstranten
hun delegatie opgewacht, waarna men te omstreeks 13 .15
uur vertrok.

Resumerend kan gesteld worden, dat de demonstratie
een zeer rustig verloop heeft gehad, waarbij zich geen

ï

	

enkel incident heeft voorgedaan . Slechts de opschriften
van de affiches heeft men wellicht van de zijde van de
Iraanse Ambassade-. . : -- , als een belediging ervaren, doch
zekerheid daarover kan door mij niet verkregen worden.

Dit rapport opgemaakt te Wassenaar op 12 oktober
1971 .

De rappgx.tettr,
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Het

	

do Ne•erlc.n•cc

	

ic~1d;met

	

regerint; 0~ V.L

	

sté. .

	

~ofd vnn Perzià,r : .
Sj ahins j ah (koning dar lconinJen' i ïiehar; rc'd He za :Pnhluvi hoeft- gemeend
tor gelegenheid ;-an het. < ,-! 0 . . jari .be .ltaan Tata ,i ; . : .,cnarchár in Per-
zià een feest te rlocten organi se .ï,, ï .vr ~~:rad . ;rr : : l jecd

	

verspild wor-
den . Dit feest spoel+,« z .,.ch _:á térc;c il-.t decor Jan arneedc en onder-
drukking van hot Pe, z :~s .^rc Tolt: .

Voor het Perzische volk : is o, r .-:don t r~ , t f ~ ;Jst vieren .
Do arbeiders in de

	

ïi dollar per dag_ De Per- ï
zische boeren, ii o tic grote

	

v:.^ l .: bevolking uitmaken,
zijn er nog slechter

	

t r~ ; :,

	

cri, J.nk-n:n, :^ van 1 toot 3 dollar
per wiek verkeren ;1 :; .'~,ercr_,;e :,. .i	a clp dc, ran ï3 Aran de hongersnood,
Op het feestje: vanIe sjaal

	

ac

	

d:=c : . van .+.e wereldpro-
ductie van kavi a ~r

	

'zet Perzische platteland
een kindersterfte, hs .«rs, v,-..r-

De in Persepolis gebnuwde

	

te .:sttenten zijn echter
wel betaald door dc ;'wcïrk^ndo r.(,nsc~'' van i orzie, De arbeiders hebben
voor dit feest c,_rio dagsi -.' lapti mco„en afstaan .
De irkomston van het land, die ï :ctiigewend zouden moeten worden voor
de economische :jntwikkeling en voer- -ëc~ bos .;r ïi jjdir4g van honger en an-
alfabetisme, worden nu over' d. ; galm ge'nie'ten .

Het Perzische regime besteed

	

acid aan b-;w :evening dan aan onder-
wijs, volksgezondheid en woningbouw -tez:iinon . En dit in F.cn land
waar 70"% v«in dd bevolking ^pal :r,; ei is, ~raar ï de vulksgszondheid
blijkt uit de , gemiddcl,:e levna.sicr,ns van

	

ja: : .r on :;aar do bevolking
leeft in k. otter . ï1.r,_-ten hult : .n en 1~~ion i ._ : do
De bewa.pcninr; van ?+. ._.t 'e-Moeke leger bohooet echter t-ït de modernste
ter wereld .

Het bewind van de Sjah wordt ver-lor : ekoni,:orkt door zoet vrredc onder-
drukking van het verzet van d 'o .volking . Door r-1 .ddol vin het leger,
de politie en de S__ï^-VAT ï ï hot best te vergelijken met de Gestapo -
-wordt een ware terreur ai+gcoofeild . . £r r.,e:t ontwik.kolingshulp gebouw--
de gevaiigenisson bevatten 25 .CC0 politieke gevangenen . Ter gelegen-
heid van het freest worden 4 .000 r.jens,~r_ in pr ï; ventieve hechtenis ge-
nomen . Vorige naam werden 12 m, ï :.sen ter dood Gebracht en 30 anderen
wachten op dit *no~ .tcnt op ci, ui t : .eri.n+ var. h ,in doodvonnis - zie bij-
lag» .
Een .ieder die in handen van de : ~iVAii

	

wordt genarteld . Toen orga-
nisaties zoals Amnesty Internati .onal en d ï~ Uno ï ï c e.nL1issie voor de rech-
ten van de mens deze feiten aan fret licht brachten werd hen de verdere
toegang tot de Perzische gevangenissen ontzegd .

Dit regime kwan in 1953 Logt stan -i na een-door de , CIA geplande coup
tegen de regering Mossadegh die '-,et oliekapitaal in Perzià genatio-

naliseerd had . Deze natáonalis .:ties werden ongedaan geraaakt .

Alleen Aen regime als het Perzische dat niet de belangen van het
eigen volk behartigt maar slechts zijn eigen belang en dat v,-In bui-
tenlahdse kepitaalegroepen kan een clergelijk : 'feest ;, op touw zetten .
Namens de ASVA,

	

, voorzitter ; namens de SRVU,
voorzitter ; namens de National FederF;tion of

Iranian Students (National Union),



ASVA ASVA ..ASVA ASVA A :.iV° : A V. A. ASV.,t A, ..

	

,,

Dinsdag 12 oktober cm 11 .30 uur zal aan de Perzische ambassadeur
in Nederland een protestbrief worden overhandigd m.b .t . de feesten
in Persepolis, en de 4000'arrestaties Cie om de veiligheid van
buitenlandse staatshoofden te garanderen in Perzig zijn verricht .
De brief zal namens de ASVA, de SRVL' en de National Confede-
ration of Iranian Studonts (de organisatie van Perzische studen-
ten in het buitenland met 35 .000 leden) werden overhandigd door
een delegatie van Perzische en Nederlandse studenten .
Voor de tekst van deze brief z .o .z . .

'.'WOENSDAG 13 OKTO~ER OM

	

wordt in de societeit Uilenstede een
protestavond georganiseerd ri .b .t . de feesten in Persepolis en
de toestand van ond.ordrukkin ;; en uitbuiting van het Perzische
volk .
Sprekers op deze avond zijn e.m. :
-

	

-

	

namens de Confederation nf Iranian Students
(National Union)

De grote societeit Uilensted3 is to ber,:~ikon met buslijn 215 ef
66 - instappen op hot Leidsepiein .

KOMT ALLEN -,KOMT ALLEN - h0I T ALLEN - KOi.ri' ALLEN - KOMT ALLEN



obu9ASVA

Aan de leden van de beloidsseksie huisvesting ;---------------------------------------lenden .

Beste mensen,

So~niScn onder jullie is :Lot cie

2
	

: SiiL29c Rapport

n andere belan_;stel-
	 27-9-1971

laatste tijd welli c_.tont`,aan, of men

is de demonstratie- of vakantiesfeer no_; niet te boven,riaar nor

steeds ver,-adert iederew_ensda__ic'c?a__or1-2_uur_ol) dsva de be-

leidsseksie huisvestin-, .Van elke fakulteits-roe'_ wordt daar minstens

een iemand verwacht .Dat hoeft n._,tuurlijk geen beleidsraadlic? te zijn,

al verdient het aan'aeveli , ; o-..i de belan -rijkste _ roblemen die in de

seksie a` n de orde kcraen«,gok in de aks ie~«roe,-,e n d^or te s_ reken .

P?Slechts dan is het ons r_lojelijk de syndikale bel<an,-erbeharti`in; :en

duidelijker apolitieke inhoud te geven .KKáonkreet zij n we c j~ het ogen-duidelijker

bezi^; met de huuraksic,het bud ;etonderzcek ;lo_~ende zaken en

binnenkort weer universiteit en binnenst,a .d .Het crelsla; .er.van de

huuraksie,c, .m . :~ebaseerd o_ ït dat onderzoek is behalve van het net van

kcntakt~~ersonen afhankelijk van de artisipati e in de seksie'.

Op korte termijn verwacht ik van andraJo«en,mcdicijnen en overice

letteren c):3 nve van declrie Iers hu_ nerzijds .Van cl e seksie naken .me-
r,:entoel deel uit

roetjes en . . .komen ieder,- woensda-_ tui`; :
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Betreft : Protestmeetin_ ASVA .

r

Op vrijdag 24 september vond in de aula aan het Spui een verga-
dering van de ASVA plaats, bedoeld als protest tegen het beleid
Iran min . De BRAUW t .a .v . het wetensch . onderwijs, en tevens als
"warming up" voor de onderwijsdemonstratie de volgende dag, 25 sep-
tember .
Aanwezig waren slechts een 150 ó 200 studenten, voornamelijk le en
2e jaars . De stemming was lauw . Hieraan konden de sprekers

ï

	

niets veranderen .
Na wat er over de demonstratie en het doel ervan was geschreven
in "Poorter", "F .C ." en "Vrij Nederland", brachten de sprekers geen
nieuws naar voren. Dat kwam wel van iemand uit Utrecht, die ver-
telde dat aldaar "vandaag" (= 24 september) het universiteitsge-
bouw door studenten was bezet . Dit bracht tenminste enig enthou-
siasme in de zaal, evenals de mededeling dat "Groningen" een col-
legestaking had georganiseerd .
De vergadering, die vrij vroeg was afgelopen, eindigde met een
oproep van ASVA-voorzitter

	

de volgende dag de demonstratie
vooral bij te wonen .



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr . : Bijlage(n)

Afschr. :

Betreft

Activiteiten ASVA

van donderdag 9 september werd door- De protestvergadering
naar schatting 300 mensen bijgewoond ; de Motie Studentenstop
;verd met algemene steramen aangenomen ; spreker
riep de aanwezigen op, vooral deel te nemen aan de demonstra-

r

1

tie in Den Haag op 25 september .
- De introduktie-avond van de ASVA werd bijgewoond door prak-

tisch de gehele top van de ASVA, alsmede door menige oudge-
dienden

.

De avond mondde uit in een Best, doch hieraan voorafgaand
werd met algemene instemming nog het woord gegeven aan

die een overzicht gaf van zijn
' aktiviteiten in Oost-Groningen . De avond, althans het feest

werd door plm . 400 man bijgewoond-

- Treinkaartjes voor de reis naar ven Haag op 25 september
worden in Amsterdam reeds verkocht op de volgende adressen :
Atheneum boekhandel
De iïIensa
De Universiteitsbibliotheek
De Oude Manhuis Poort

200 A 03
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Betreft :

	

Protestvergadering ASVA

Op donderdag 9 sept . belegde de ASVA in de Aula aan het
Spui in Amsterdam een protestvergadering, gericht tegen de te
verwachten maatregelen van Minister De BRAUti9 t .a .v . het Hoger
Beroeps en '~+etenschappelijk onderwijs .

'

Plm . 200 mensen hadden zich in de Aula verzameld om te luiste
naar de woorden van o .m . ASVA-voorzitter.

	

Deze
wekte de aanwezigen op, toch vooral op 25 sept . naar Den Haag
te komen om mee te werken aan de-demonstratie tegen het belei
van Minister De BRAUW . Hij deelde mede,-dat ook de SRVU had
besloten, aan deze demonstratie deel te nemen .
De indruk werd verkregen, dat de stemming onder de niet zeer
talrijke aanwezigen enigszins lauw was ; van enige vechtlust
was in de Aula tenminste niets te bespeuren .

riep tenslotte vrijwilligers op, om op 14 september
naar het ASVA-kantoor te komen en te helpen met de voorberei-
dingen voor de 25e september : schilderen van spandoeken etc .



	

li

1'J.N ALIE BEWONERS DIE DE HUURPRIJZEN MEER DAN ZAT ZIJN !!!!!!1
Beste vrienden,

Zoals wel bekend zal zijn gaat 1 september aanstaande de huur in de
algemene studentenhuizen weer eens omhoog .Tegon de kale huurverho-
ging heeft de ASVA destijds bij de toenmalige minister Veringa ge-
protesteerd,terwijl verschillende' ïb ewonerscomit»'s de servicekos-
tenstijging van +f4,75 al fel hebben aangevallen .
Bij de huurverhoging vorig jaar hebben de bewoners en de ASVA een
succesvolle huurstaking gehoudon ;wij vindcn,d^t we ook dit jaar de
verhogingen onder geen beding over onze kant kunnen laten gaan,ook
al zijn een aantal omstandigheden gewijzigd .Wij als vakbond van
studenten voeren aksie tegen het financieel beleid van deze rege-
ring .Men zal het mrt ons eens kunnen zijn :het komt allemaal uit de-
zelfde koker,die verfoeilijke plannen voor collegegeldverhoging,
)-erlaging van de beurzen,de rigoureuze bouwstop,verhoging van de
~Cnensaprijzer_ en de a.a.nstaande huurvr ho_~irg .Deze plannen tasten de
studenten,en de gehuwdengroep het meest,op alle mogelijke manieren
in de toch al te krappe beurs .Laten we zorgen dat jonkheer de Brauw
uit onze zakken blijft!

GEEN AFWENTELING VAN SERVICEKOSTENVERHOGING OP DE BEWONERS !!!- ------------------------------
GEEN KOPPELING VAN DE KALE HUURR AAN DE MAXIMALE STUDI .3TOELAGE

' die-~i~na niemand ontvangti
Zoals in Poorter en Folia'voor de vakantie door ons is geschreven,
vindt de ASVA dat iedere huuraksie telkens dient te worden ïaange-
past aan de situatie van het ogenblik .Precies dezelfde huurstaking
als vorig jaar,ook al waren de resultaten goed,lijkt volgens ons op
dit moment geen juiste taktiek,maar daarover moeten uiteindelijk de
bewoners beslissen ;.Daarom willen we graag in zoveel mogelijk huizen,
want de situatie verschilt van huis tot huis,aksievergad:eriingÁn be-
leggen uit protest tegen deze zoveelste aanslag op het,' studenten-
)udget .Daa.r komt bij dat in vele huizen de huur stijgt,terwijl het

C)woongenot'schrikbarend is(geluidshinder,slechte bouw,afgelogenheid,
etc .) .Daarover praat het ministerie van O&W nooit :je mag b»*st uit
het raam springen,als je maar betaalt! !En veel betaalt,want het is
natuurlijk niet zo,dat het hier bij blijft .

	

0
De ASVA wil met de bewoners over hun aksie overleggen,algemene ïin-
lichtingen geven en specifieke huissituaties inventariseren .Praat er
over met je medebewoners,beleg vergaderingen,bel ons op(225771),
vraag naar ondergetekende oef leg kontakt met iemand uit je huis(zie
achterzijde) .Kom in aksie,dat doen de studenten in andere steden
ook al middels handtekening :tinlijsten,proteststakingen,enz . ,
Hopelijk tot spoedig ziens op de protestvergadering in 'jo,huis,na-
mens de asva-beleidsseksie'huisvosting,de sekretaris'sociaal,

a sva ïasvaaSvaasvaaïsv., svaasvaaSVaa Sva,aSVaasVaasvaósvaasvaasvaasvaas
N .B .op de achterkant staat eenijlijst van kontaktpersonen per huis
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setrett : ASVA vergadering 9-9-71

Op donderdag 9-9-1971 te 20 .00 uur hield de ASVA een vergadering
in de Aula .
Onder de t 250 aanwezige . ASVA leden bevonden zich geen prominente
buitenstaanders ;,

	

-

	

opende de vergadering waarbij hij
weldra de nadruk legde dat deze bijeenkomst een "waarschuwings-
vergadering" was .

	

" Als datgene wat van de plannen
van de regering is uitgelekt m .b.t . het onderwijs op Prinsjesdag
inderdaad realiteit blijkt te zijn, zullen wij als ASVA antwoorden
met harde felle akties op straat . Indien de plannen doorgaan zal
voor het volgende studiejaar een kollegegeldstaking worden gehouden"
De niet met name genoemde woordvoerders der andralogen, psychologen
en medicijnen gaven ieder voor zich een uiteenzetting van de
situatie alsmede een overzicht van de wijze waarop een stop c .a.è
numerus fixus is afgekondigd .

Hij fulmineerae evenals ae v€rige sprekers tegen het legaliseren van een
"studentenstop" . De ASVA bestuursledenk`-

stelden zowel het onderwijsbeleid als de bouwstop van de
regering aan de kaak . De aanwezigen in de zaal waren bijzonder rustig ;
slechts af en toe was er een beleefd handgeklap te horen.
Opgemerkt werd dat alle aktiekernen en de, daarbij behorende aktie-
patronen via het ASVA bestuur lopen . Gekonstateerd werd dat er
voortdurend sprake was van overleg .

kondigde aan het eind van de vergadering aan dat de
ASVA fakulteitegewijze vergaderingen van ASVA leden zal organiseren
waarbij hij tevens iedereen opriep oio aktief te worden.
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Betreft : ASVA-seminar d. d. 25 en 26 juni 1971 .

Het ASVA-seminar, dat op 25 en 26 juni 1971 te Amsterdam werd
gehouden, werd bijgewoond door + 60 leden .

Zaterdagmiddag 26 juni kwam de beleidsraad van de ASVA bijeen .

Besproken werden de seminarmappen 1 en 2 .
_

	

Met
volgende vernomen :

,_

	

- sc

	

el tussen de ASVA en de CPN .
- Op 19 en 20 aug . 1971 - misschien een week later zal er een

zomeruniversiteit worden gehouden .
- De SSP en de SUA maken weer enige winst .

- Het servicepakket voor de nieuwe leden zal worden uitgebreid .
- Getracht zal worden om de oude ASVA-leden weer in de gelederen

te krijgen .
- De ASVA wil proberen de taken van de uitzendbureaus over te

nemen .
- Er zal een sectie buitenland - bestaande uit 3 leden- worden ge-
vormd om contacten te leggen met buitenlandse studentenvereni-
gingen .

- In september a .s . zal een . grote actie worden gehouden - tezamen
met comitees van middelbare en kleuterscholen - tegen de verho-
ging van de school- en collegegelden .

- De verhoging van het collegegelde is vigs . de ASVA een verstevi-
ging van het actieprogramma .

- De ASVA zal in Groningen vertegenwoordigd zijn op een bijeenkomst
van grondraden ter bespreking van o .m . de acties tegen de college
geldverhoging .

- Aangedrongen werd om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelei
voor

	

- ter dood veroordeelde communist in Indonesià .

Tenslotte kan nog worden vermeld, dat gezien de redelijke opkomst,
het seminar, dat rustig verliep, als geslaagd mag worden beschouwd .



200 A 03

/vsè~ 1

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distra:

	

.-=> :_/

	

Bijlage(n) :

Afschr . :

Betreft :

	

A,,'j« meeting 28-5-1971

Op vrijdag 23-5-1971 (12 .00 uur) werd in de Oudemanhuispoort te
Amsterdam een algemene vergadering georganiseerd voor st-nenten
in de sociologie, politikologie, Andragogie en psychologie . Het
aantal aanwezigen bedroeg + 150 . Deze - bijeenkoms ; werd geooend
^let eenn korte inleid ntr

	

;

Als eerste spreker kwam
aan het woord

Op verzoek van de AiVA sprak hij over het
ontstaan van de "zevende faculteit" van de GU, hetgeen vrij
spoedig in een naargeestig betoog verzandde . (Zevende fak . _
Sociale ietenschappen) . De als tweede spreker aangekondigde

bleek te zijn verhinderd . Als derde spreker
trad op

	

. Tijdens deze
bijeenkomst .werden geen nieuwe argumenten belicht inzake het
verzet tegen POSTHUi ïIUS . Er werd louter een beeld geschetst
hoe het met de zelfstandige wetenschapsbeoefening c .q . de oplei-
ding daartoe zal zijn gesteld indien "POSTHUMUS" zal worden
ingevoerd . . De hierna volgende diskussie bleek over het reeds
platgetreden pad van vorige gesprekken hieromtrent te gaan,
zodat e .e .a . neerkwam op een voor de zoveelste keer verklaren
van ondertussen reeds lang bekende standpunten .
Over de hieropvolgende demonstratie kan dzz . niets worden mede-
gedeeld .
In de middag werd een slotbijeenkomst belegd in de aula .

voorzitter van de ASVA, sprak de aanwezigen
toe . Deze felle, gejaagde spreker, Jó» voortdurend op applaus
uit ie . Hij was van mening, dat de georganiseerde oppositie
aan de basis »n de uitvoering van het g ijdplan aktieve
universiteit een hecht front dienen te vormen voor de akties
in het :tomende najaar .
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Betreft :

Aktiviteiten ASVA .

Uit kringen van ASVA-bestuurders werd vernomen dat het "Anti-
V INGA en POSTHUMUS Front" in september de eerste-jaars wil
"aanpakken" .
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ASVA en buurt-akties

De ASVA heeft brieven ontvangen van de buurtkomit»'s van de
Nieuwmarkt-, Plantage- en Dapperbuurt, waarin gevraagd wordt om
een stand=puntbepaling door de ASVA inzake de woningpolitiek
van de gemeente Amsterdam .

i
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Betreft : Algemene ledenvergadering ASVA .

De ruim van tevoren aangekondigde algemene ledenvergadering van
de ASVA o;p 13 mei in de aula, werd door slechts een goede hon-
derd studenten bijgewoond . Gezien dit duidelijke gebrek aan be-
langstelling was hetkeen wonder, dat de vergadering zelf een
vrij matte aangelegenheid bleef . De enige konkrete aktie die
avond was het "uitzetten" van een dertigtal lijsten,waarop men
door het plaatsen van zijn handtekening uiting kon geven aan ;
zijn afkeer van de wet-VERINGA . Voorts werd een aktie-vergade-
ring aangekondigd voor de volgende dag, vrijdagmiddag om 13 .00

1 uur op het xoeterseiland .
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Betreft : "Picket-lire" ASVA en Ver . Anti-VERINGA POSTHUMUS Front .

Op maandag 26 april werd door een twintigtal ASVA-aktivisten
bij het Maagdenhuis een zgn. "picket-line" ingesteld, om even-
tuele liefhebbers te verhinderen zich aan te melden als candi-
daat voor de eind mei te verkiezen Universiteitsraad van de G .U .
(zie bijlage, uitgereikt in Oude Manhuispoort en U .B .) De akti-
viteiten bij het administratief centrum van de G.U . beperkten
zich tot het joelend begeleiden van de (overigens weinige)
aspirant-leden van de Universiteitsraad . E&n der aktivisten

was in het bezit van een megafoon, waar-
mee hijzijn slachtoffers anti-VERINGA-leuzen in het oor toe-
terde .
Na plm . 13 .00 uur verliep de aktie geleidelijk .



I N ALLE STUDENTE11 VAN DE UT,'IVTE R-ITEI' VAN u: '_~EZDl~i~1

áI^.,,n:'a~J 26 :pril vindt in de een,ao .tskar:er in, :'.e Handbon ,straat 6
de kantli n.atsstelling plaats voor c?e verkiezinv:en voor de
universiteitsrand .

De bevce,-.c'heden van deze

	

stellen n ::et : : voor en deze
verlciezin c en hebben dan ook niets riet d:emckratie te naaken .
In e bestuursstruktuur van V rinya,clie hij aan d'.e Universiteit
van Ar._sterdan cple-c1o na riaanclenlang :'e c;nd :;rhan .elin`en met
het gemeentebestuur getraineerd te hebben,is in feite heen
plaats vo :ir werkelijk medebeslissinSsrecht .Alle beslissin`,s-
bevoev dheid blijft immers in h^melen van de minister .

De ASVA heeft daarom in. een massale ledenver«a.dering besloten
elke :-edevrerk'in- aan c.e Verin,a-struktuur te weiveren en de
verkiezingen v.-o:r deze

	

te boycotten .
Daarbij zal zij 'iet niet laten bij een :.;assief afwijzen van
de ondemokratiese struktuur, na.ar deze boycot zo aktief mo t elijk
veren en in c'e week ("Lat de verkiezingen plaatsvinden
bovendien een grote anti-Pc.sthur-,us manifestatie houden .

De AS,A heeft altijd dï.e strijd op de instituten en op sentraal
nivc _voer de de _okratisering en teaen de techn,-~kratisering,
van het wetenscha-2yelijk onderwijs cap de eerste plaats
; esteld .En k',-,t doet zij nog!Juist nu men c.ns van hogerhand
tracht in te kr.)selen in tamelijk machteloze overle ;strukturen
zien wij het als onze belangrijkste taak de strijd van
onderop voort te zetten,uit te breiden en te ko€rdineren .

Daarom rcoe._)en wij alle studenten op em a .s . r2:~nmdag om
12 uur aanwezig te zijn in de Hundboogstra:^,t wa r een
protestaktie tegen de Veringa-verkiezingen gehouden zal
worden en waar de gehele dag een picket-line zal worden
georg^.niseerd .

KOMT ALLEN KOMT ALLEN KOMT ALLEN

	

KOI.:T ALLEN

	

KOMT ALLEN

A.S . V . A .
Verenigd anti-Veringa P .sthumusfront
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Betreft
Aktieprogram ASVA

In een op donderdag 22 april verspreid "Manifest" (ook opgenomen
in "Poorter" van 24 april) kondigt de ASVA een aantal akties aan
tegen de invoering van de Wet-VERINGA aan de Universiteit van
Amsterdam :
13 mei

	

: ASVA-ledenvergadering ter bespreking van verdere
akties tegen "VERINGA en POSTHUMUS" .

eind mei : op de eerste dag van de verkiezingen voor de univer-
begin juni siteitsraad (ws . 27 mei)-

- 's ochtends een demonstratie
- fakulteitsdiscussies
- slotmeeting



otis L G3

cx vvt \ L.t (~ ` i

Betreft : Demonstratie Beurzenbeleid Groningen .

Vanuit Amsterdam nam de ASVA met twee bussen vol mensen deel aan de
beurzendemonstratie in Groningen op woensdag 31 maart j .l .
Men vertrok "s ochtends om 10 .00 uur van het Jonas Daniel Meierpleij



c D / i o

-bct, «-. Vti

Betreft : Stemming ASVA

meent uit

	

opinies
te kunnen afleiden, dat de invoering van de wet-VERINGA (ge-

baseerd op de nota-POSTHUMUS), een wijdverbreid verzet zal ontmoe-

c

ten . De afkondiging van de plannen daartoe kwam voor de ASVA bij-
zonder gelegen : nu kunnen grote aantallen (en niet alleen "linkse"
of "oppositionele") studenten gemobiliseerd worden voor een con-
crete actie, juist op een moment dat de studentenoppositie dood-
gebloed leek . .
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Qp 2-11-1970 word door de

	

een. VifttilainavQn.d

werd opgelulatord door 600 personsa .,

had de aupervlose over het geheel, torwijl
de 10eLdeng verzorgde voor het Medinch jumiti Vietnam, d" :Ilta

ze rarijm in het

	

ie Amk~rikanen .
"oning van deze bileenzomat lazen beide Vietnamezen oen vor-

Klaring voor over nu recente vredeainitiatieven van i4 .eer ..Ivietna-

lijk initiatief om tot vrede te komon . »atgene wat werd voorge-

De bijvenkomat word verstoord door een C.x*oepje v~~.r ongeviàr- 25
personen, weike naast een aantal 1Vrijheidagchool~t supporters,

1

een a&ntal Wd-Holukkers in haar gelede.-en telde . Eer. 4v!aner,

hypocrieten waren om uitsluitend over Vietnam te spreken terwijl
W probleem van de juidwolukkers ongemoeid werd gelaten. ir
Dntstond een kort twietgesprok tuamen de groep en de overi~ :'-
aanwC21gen .

	

moeat met lede ogen aanufm dat er op deze

ven en voor het probleem van de

	

te etriJ,Maar
wij zijn nu met Vietnam bezig ." Hiern& kreeg de groep 94ce.n nnoge-
lijkSeid meer om zich in het openbaar te uiten . Met etille trom
troKen zij zich tormg in de hal van de Brakke Grond . in deze
hal bevonden zich eveneens een aantal MLS-Yeden, die z111 bezig-
hielden met de verkoop vam het blad "D~-en net VcD2 .k'11 , org~óó van
de MIS . Door anderen werd WvoltW verkoelit, terwij,1 04ttet
h»t blad Ojcht voor All~ werd gecelporteer~ . De op ~'c' t :)rri-
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Betreft : Nieuw ASVA-bestuur .

Een ASVA-persverklaring maakte melding van een nieuw bestuur
van deze vereniRinR :

Dit nieuwe bestuur is benoemd tijdens een ASVA-ledenraadsver-
gadering van 2 oktober j .l .
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ASVA-Beleidsraad .

1970 .
De ASVA-beleidsraad werd ingesteld op grond van :
1 . de analyse van het aktieverloop rondom de bestuursstructuur

zoals deze in 1969 plaatsvond .
2 . analyse van de studentenbeweging die daarna is ontstaan ;

deze dreigde uiteen te vallen in een groot aantal groepjes,
die naar actie-thema's en actie-methoden zochten om de op-
positie voort te zetten .

3 . analyse van de manier waarop de eisen die het moderne ka-
pitalisme voor zijn eigen ontwikkeling stelt, zich binnen
de universiteit uiten

Na de bestudering van deze drie punten (o .a . op het ASVA-con-
gres in maart 1970) is men gekomen tot de volgende stellingen,
t .w . :
I Bedrijven van oppositie binnen of vanuit de universiteit is

alleen mogelijk indien de krachten van de diverse actie-,
faculteits- of basisgroepen in &&n overkoepelende organisatie
worden gebundeld .

II De ASVA in beginsel geschikt is om tot een dergelijke orga-
nisatie te worden omgebouwd .

III Campagne voeren op het onderwerp "technocratische herstruc-
turering (= eisen die de maatschappij aan de universiteit
stelt) .

Om tot concretisering te komen van deze stellingen werd door
ASVA besloten een beleidsraad in te stellen ; afvaardigingen
per subfaculteit kunnen worden gekozen uit die studenten, die
t .a .v . punt III actief zijn.

Deze actieve studenten stellen zich tot doel-
a. Het op centraal niveau aan de orde stellen van eisen van

de subfaculteit .
b . Activiteiten van subfaculteiten centraal ter discussie

stellen en confronteren met de praktijk in andere facul-
teiten. .

c . Het terugkoppelen van discussies over de activiteiten van
de diverse faculteiten naar de praktijk in de eigen sub-
facults.t .
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