
Beste buurtbewoners, 

 

Graag wilden wij u informeren over het landelijke evenement de ‘Ware Opening van het 

Academisch Jaar’ dat WOinActie, in samenwerking met de FNV, LSVb en VAWO, 

op maandag 2 september organiseert op het Gerecht in Leiden, tussen 15.00 en 17.00. Het 

opbouwen start rond 13.00 uur en rond 18.00 is alles weer opgeruimd. Wij bieden u graag 

vooraf onze welgemeende excuses aan als u enig overlast ervaart tijdens dit evenement. Graag 

willen u ook informeren waarom wij deze actie houden en u van harte uitnodigen om de 

‘Ware Opening van het Academisch Jaar’ bij te wonen. Voor dit evenement is toestemming 

verleend door de Gemeente Leiden, met steun van het College van Bestuur van de 

Universiteit Leiden. 

 

De ‘Ware Opening van het Academisch Jaar’ op het Gerecht in Leiden is een protestopening 

die opkomt voor adequate financiering van het wetenschappelijk onderwijs. Topsprekers uit 

het hele wetenschappelijke veld zullen een bijdrage aan de ‘Ware Opening’ leveren.  

 

In het bijzonder protesteert WOinActie tegen de plannen van de minister van Onderwijs om 

±100 miljoen euro van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen naar bèta en techniek te 

verschuiven. Deze bezuiniging komt boven op de reeds aangekondigde 

miljoenenbezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. De minister van Onderwijs is op 

2 september in Leiden aanwezig, maar dan bij de ‘traditionele’ opening op een steenworp 

afstand in de Pieterskerk, naast het Gerecht.  

 

WOinActie zet zich in voor een adequate financiering van het hoger onderwijs. Hiermee 

kunnen wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek blijven leveren. Nu meer dan 

ooit is het nodig dat we opkomen voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.  

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.   

 

Hartelijke groet, 

 

WOinActie 

 

Plaats: Het Gerecht, 2311 TC Leiden (in de openlucht met podium en stoelen)  

Tijd: 2 september 2019, 15-17 uur  

 

Voor meer informatie en het programma, zie www.woinactie.blogspot.com of 

https://twitter.com/WOinactie.  

Je kan je ook abonneren op de maillijst: https://list.uva.nl/mailman/listinfo/woinactie.   

 

https://woinactie.blogspot.com/2019/08/programma-ware-opening-van-het.html
https://www.google.com/maps/place/Het+Gerecht+Leiden/@52.1582661,4.4872824,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfd139bf46a60cf99?sa=X&ved=2ahUKEwi-y8WUwoTkAhWJx4UKHf-NCxYQ_BIwE3oECAwQCA
http://www.woinactie.blogspot.com/
https://twitter.com/WOinactie
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/woinactie


Dear residents, 

 

We would like to inform you about the national event, the ‘True Opening of the Academic 

Year’, that WOinActie, in collaboration with the FNV, LSVb and VAWO, is organizing on 

Monday 2 September at Het Gerecht in Leiden, between 3 p.m. and 5 p.m.  We will begin 

preparations at 1 p.m. and everything will be cleared away at about 6 p.m. We would like to 

apologize in advance if you experience any inconvenience during this event. We would also 

like to inform you why we are holding this event and cordially invite you to attend the ‘True 

Opening of the Academic Year’. Permission has been granted for this event by the 

Municipality of Leiden, with support from the Executive Board of Leiden University. 

The ‘True Opening of the Academic Year’ is an academic protest ceremony campaigning for 

adequate funding of higher education. Renowned scholars from the entire academic field will 

be speaking at the ceremony.  

 

In particular, WOinActie is protesting against the plans of the Minister of Education to 

reallocate about 100 million euros from humanities, gamma and medical sciences to bèta and 

technology studies. These budget cuts are on top of previously announced budget cuts of 

hundreds of millions of euros. The Minister of Education will be present in Leiden on 2 

September, at the ‘traditional’ opening in the Pieterskerk, which is next to Het Gerecht. 

 

WOinActie strives for the sufficient funding of higher education, to be able to uphold our 

high standards of education and research. Now more than ever, we need to stand up for 

academic education and research. 

 

Thank you very much for your understanding.  

 

Warmest regards, 

 

WOinActie 

 

Place: Het Gerecht, 2311 TC Leiden (in the open air with podium and chairs)  

Time: 2 September 2019, 15-17 hours  

 

For more information and the program, see www.woinactie.blogspot.com or 

https://twitter.com/WOinactie.  

You can also subscribe to the mailing list: https://list.uva.nl/mailman/listinfo/woinactie. 

 

 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=www.woinactie.blogspot.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=https://twitter.com/WOinactie.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=https://list.uva.nl/mailman/listinfo/woinactie.


 

 

 


