
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
B. V. D. /

- 2 NOV. 200!
3aze rubricerfog is
i)e§indl9dna bo ir.Bijlege(n): I

Uw brief van:

Onderwerp:

Onrust in de studentenwereld.

L

Aan Zijne Excell*
de Minister-President,
Plein 1813 no.4,
te
*s-S R A V E N H A G E .

t.a.v.

Nr 959.611

's-Graventage, 13 J

PresiJent Kennedylaan 23

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te

bieden betreffende bovengenoemd onderwerp.

HET HOOFD VAN DE DIENSTji

H.C. Neervoort.

Men gelieve steeas 66n zaek in een brier te fcenanaelen. Bg Leantw?oording nauwteurig net onderwerp, de dagtetening en het mnnmei van



Behoort bij brief no. 959-611 *•*• no-

Dit rapport bestaat uit 9 biz. _̂ -"

DE _ON.RUST IN__D3 STilDgNTEN^EHgLD

Inleiding

Kenrnerkend voor de studentenacties in de afgelopen weken is

wel hun ultirnatn.ef karakter gev/eest, Zov;el in Tilburg als in Nij-

megen, \vaar deze golf van onrust in beweging is gekomen, hebben de

studenten reedc in maart en april van hun universiteitsbesr.ur-sn,

onder'dreiging mot verdere acties, tegen bepaalde data bevrodigende

uitspraken over medezeggenschap geeiat of genoegdooning van arid.ere

aarcl. In verscheidcne andsre universiteiten en hog'ischolen iv het
/

daarop tot soortgolijke intimidatiepogingen gekoiaen^ Veelal :-r,i;)rt

deze ultimatums ".verlopen"* De radikalen onder de studonten Jiebbeu

vaak geen kans geaien voldoende "massa" te mobilisor&ri oin h\n.i ae-

tier. door te zetten of zijn daarin gehindercl door hun eigen nioningS

verschillen of gebrek aan praktische idecen over do gewonste her-

vormingen.

De opraerking van de rector ir.agnificus va.n de Univcrsiteit

van Amsterdam, dat :'iriedc2eggenschap" op zich eon Io!•:<;•; Icreet is, die

in concrete termon uitgclc-a-i woofc '.vordeu, wil ;;.:yr\- iJ.iirii!.; ovoj

kunnen discussiei-en, is nuchter en juist gevvecst.. .'.'at ec;i grocp

Amsterdamse studenten dezs bpinerking kwaadwiilig ?;o hseft op^ovat.

als zou er mee bedoeld zijn dat- hun geen v/erkelijke wedoacgfjeuF.cJiap

v/ordt gogund, is tekenend voor de huidige situatiet nien kie,-:;t iicvo

de gemakkeliike weg van het protest v/aariu men zich sterk v/eet, dan

van het gesprek waf^rin sou kunrjen blijken dat mpn ai^in ideeen over

mogelijke alternatieveri nog niet voldoende geordena heeft. dan v/el

daarvoor nog geen voldoende a^nhang heeft georganiseerd. (Men gaar

het gesprek overigens ook orn tactische radenen soins • xo lang luogelij

uit de weg.)

OKI een bloemloaing uit de ultimatums te geven: Begin nci heb-

ben studenten van de VD geeist dat het univeroitedtsbestuur zich

voor 7 rnei solidair ?,ou yerklaren Ret de Tilburgse studentsn. Op

5 raei hebben de Tilburgse student on (o'onieuv/) geeist ds.t curatoriura

en senaat hua standpunt inzake Viet nedebeslissingjireoht zoudon pu-

bliceren (20 niet, aouden eaatregelen getroffen v/orden die- hot

functioneren van de hogeschool in de autoritairc structuur cr.^oqrelij

zouden waken) c Op 6 nei heeft de Delftse otudeiitenraad van de cure.-
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toren van de TH geeist zich v66r de volgende dag ten gunste van de

Tilburgse studenten uit te spreken. In Nijmegen hebben de studentsn

op 6 mei in ultiaatieve termen binnen twee dagen een openbare senaatS'

vergadering geeist. Cp 7 mei hebben Leidse studenten aangekondigd

hun universiteit te zullen bezetten als voor de volgende avond niet

aan zekere eisen zou v/orden voldaan. Studenten van de GU hebben op

8 rnei geeist, dat het universiteitsbestuur voor 13 mei het medebe-

slissingsrecht in principe zou erkennen; studenten van de VU, dat

curatoren en directeuren zich v66r 19 mei zouden uitspreken over de

algehele deraccratiseringo Op 8 mei hebben ook studenten aan do TH to

Drienerlo bij ultimatum medezeggenschap geeiat.

In vrijv/el al deze gevallen zijn de dreigernenten niet of half-

elachtig uitgevoerd ook al hebben-de etudenten op de aangekond.igde

data nas.r hun idee geen genoegdoening gekregen. Onder v/anordelijke

discussies en soms ook als gevolg van een plotseling gebrek aan

belangstelling zijn vele zaken slcpende geblevent

Des on dank s is er sprake gev/eest van een gespannen situatie. Sirids

ongeveer oen jaar is er in de werelci van de studenten vooral veel

geuiscuKsieei-d on gepiibliceerd. over hun ctx-attgie, taktiek cu eisen}

sender dat hun onvr-ede in. grotere acties tot uiting is gekomon.,

In mei vorig jaar zijn er welis\vaar geruchten geweest over bezetting

van enkele universiteitsobjecteh en is er aogal heftig ge'ageerd

tegen de Acadeinische Raad, zoals er ook in oktober collegc&takin^en

zijn gev/eest en korte bozettingsacties o.a. in Rotterdam, Utrecht

en Nijmegen, in een sfeer die bepaald v/erd door misnoegen. onder de

studenten over "nuraerus fixus" voorstellen, over vergeli.jkende

examensj het plan Karis, de nota Posthumus en het optredon van de

Mexicaanse autoriteiten tijdens de rellen rond de olyraplsche spelenc

Vrij plotseling is de situatie evenwel - na vooraigaande strubbe-

lingen - vanaf maart dit jaar verscherpt. Eerstens zijn er de

conflicten in Nijmegen en Tilburg gev/eest. Vervolgens zijn ast name

deze laatste door studenten aan andere universiteiten aangegrepen cm

hun universiteitsbesturen tot zekere uitspraken te dwingen. In de

maanden april en mei is daardoor de onrust algemeen geworden, culmi-

nerend tenslotte in de tv/ee bezettingen van het Maagdenhuis in

Amsterdanic

De gebeurtenissen in deze raaanden hebben de posities en de bedos-

lingen van de radikalen onder de studenten verder verduidelijkt.



Theoretische voorbereidin

Cp_nferen.tie Drienerlo

Hoe zijn deze studentenacties theoretisch voorbereid? Met name d<

SVB heeft zich in de afgelopen tijd in studieconferenties en discussie,

beraden over actieplannen en daarover docuraentatie uitgegeven* Een be*-

langrijk seminar is bijvoorbeeld in juli vorig jaar gehouden in Driehe:

lo, waarbij men zich met name bezonnen heeft op de te volgen strategic

Inter essante punten uit de toen gehouden discussies zijn:

- We v/orden geconfronteerd met flexibele autoriteiten die vaak met •

ons in discussie v/ensen te treden, Wij hebben tot nu too geen uit*-

gev/erkte strategic gehad om hen op de juiste manier te provccerene
/

Die provocatie rnoet kort rnaar hevig sijn: een kruicverhoor, een

frontale aanval, geen spellotje kat en rauisc

- Er bestaat een tendens studenten uit te riodigen sitting te r.emen

in "structuurconimissies" ter gezamenlijke bestudering van hervor«

mingsraogeli jkhedsn, V/e rnoet en zulke uitnodigingen van de hand

v/ijzon oradat dan slechts enkelen rnede bepalen v;at veleu anng^ato

In plaats van v/erk in kleine cornwi.ssies wensen v/e raassa-dobatteiic

» Het doel van allerlei coKrni.scies is: do etuderiten an to kapwelfta,

iiet syoteem te stroorali jnen. '.Vij woe tea eohie" dil s^iitee;;: xelf aan-

vallen, eisen stellen die £ed£liik aij)> rnaar d°.2£_̂ st py-st«^_n.Ui_t

i.n_ _t e__\yj lli gen . (Het systeern ^al alleen die eisen iriwij.ligcn die cle

bestaande machtsverhoudingen niet wesenlijk aantaston»)

De eis van zelfbeheer is in strijd met het syeteem en 7,al niet

door overleg in comraissies te realiseren zijn. (Deelnareo aan over~

leg in commissies is derhalve in strijd met de eis van zelfbeheer o )

- Fundament ele beslissingen moeten in rnassa-vergaderingen v/orden

genomen. In massavergaderingen v/orden studenten zich bewust v̂ .n

hun raachtc (Een massavergadering kan men op de been brengen. door

met een kleine groep een conflict te forceren.)

Ons doel is voorlopig de studenten te politiseren. De studenten

moeten overtuigd v/orden van de re de l_i .jkhei d van £n"i£Vfilliff_baro

eisenc V/anneer eisen inderdaad vvorden afgev/ezen verstsrkt dit

dan het besef van de onderaocratische situatie.

Alleen prin.cipieel niet door dit onderwi jssysteem inwilligbare

eisen zijn het v/aard gesteld te v/orden. V,e raoeten de irrationali-

teit van onze stiidie aan het licht brengen.



Het is duidelijk, dat het met lieden die zich op deze wijze

op een totale confrontatie voorbereiden, s3.echt praten zal zijn, ai

zullen ze zich in de praktijk vaak opportunistisch gedragen, Svenzo

is het duidelijk, dat deze strategic eerder op een meer algemeen

"politick" doel gericht is dan op "belangenbehartiging". De SVB is

dan ook gedurende het laatste jaar van een belangenbehartigingsorga-

nisatie een raeer politieke organisatie geworden.

In oktober vorig jaar werd deze koercwi jziging in verband. met

een discuscie over de tegenstellingen tussen de extremen en gematig~

den in deze organisatie expliciet aan de orde gesteld, Be extremen,

zo v/erd daarbij opgeraerkt, hadden zich voorn.1 genesteld in het lande~
/

lijk bestuur en de afdelingsbesturen, tcrwijl de gematigden vrijv/el

uitsluitond v/erden aangetroffen in de overlegorganen, de NyR$ dt>

grondraden, de studieraden e'tc. De radikalen vertegenwoordigden niter"

aard de ideeen van Drienerlo, begonnen er omstreeks deze tijd op c^an

te dringsn de overleg-contacten met de universitaire auto.riteiton af

to breken, actiegroepen te vormen en \£l^ «)or__faculteit, en de p

^.typische raden -/belangenbehartigingsinstituten - geleidelijkaan nit t(5

Bchakelen» Ju een document van november werd daarover evoiv/el

ge^egd, dat Jo "achterban" in dczs evolutin achterbieftf en - ten

onrechte - de SVB nog primair sag ale een belangenorgani siatie0 J5eKO

achterbli jvers aouden moeten worden bijgetrokken door het organ'! ceren

van acties gericht op een "poiitieke belangenbehartiging", d,v.'cK*

een belangenbehartiging met een politiserende, maataohappi .-jkritische

strekking, v.'aardoor de massa zich geleidelijk en onbewust steeds raeer

politick zou gaan orienteren. Dat de extremen het terrain onvclledig

beheersten bleek intussen onderraeer hieruit dat de ASVA, die zich

eerst op de conclusies van de Drienerlo-conferentie had vastgelegd^

in november t'och besloot tot deelname in de "werkgroep structuur" van

de Amsterdamse Universiteit. (Deze deelnane v/erd in raei beeindigd,, )

Het doel v/as echter duidelijk vastgesteld: de j^aajtsc^iapci^ radica.::.!

te veranderen via het onderwijs.

cojigeirentie te Drienerlq^. januari 1969

De tendens tot decentralisatie van de activiteiten (acties

per faculteit) kreeg een nadere vorm tijdens een SVB~conferentie die-

in januari van dit jaar eveneens te Drienerlo \verd gehouden.
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Enkele intoreesante punten die daar besprokcn warden warcns

politiseringsproces is een collectief proces; het sluit denkeri

en handelen in en resulteert in een colloctivisering van politick

. bev/uetzi jn en in het organiseren van het verzet tegon de repronsic .

- Voor het op gang brengen van deze politisering is het noodzakcl i jk ,

dat het bewustz i jn van de student ten aanzien vaji zijn eigen situa-

tie (binnen do universiteit) v/ordt verdieoto

- Daartoe zullen de activistcn no c ton aanG.l.uiton bij de direktc

v/erksituatie van de student, n . 1 » .̂ .9,, jj1!1?.'-1- -1 ̂ >_?- *i "_.

» Er rnoctcn duidelijke actie-plannon v/ordc-n op^cwteld wtax'iji de
£

opcenvolgende fasen noeten v/orden aangcgcvont

- In ceu voorbcrc idendc, i i 'otivcrcnde faae raoet de problocn/stel l ihf ;

concreot , gas i r anDi f i cn f t i ' d en subticl w o r d o n u i t cengoKc t .o Do actie~
// ' =i '

groep inoet het j-asevcrecJiil t i isuun de elite, do koplopero, en oc

achterban zovcel iriog.el.ijk camovif leren* De o.ctiegroep KO---{. ji.-j.et

te duidolijk herkenbanr zijn (vooral niet in idfcologifich op:.iic);t)

ora niet geieoleerd te ra!f.Qn«

- Er Eoc-t door do actiea een ' eolidariKeriiicspi'oce^ op ganjj v/orden

gebracht*

- In een volgende face meet en er in een. octie opcuinyeu ).u';..-?.r cle

maatsohapyie.'U jlto problc-natiek v/orden ge;naakte

— In haar luatctc face noet de actie gorichi; \vordei; op Jo f u n d u - >

menton van het ondorv/ijesystecra en daarniee v j ; n het r-iao.tGciiiippo.'li jk

Het herstructurer ingGprocGfi , v/a.arom bet in. feite gn.atj rnoet stap

voor ctap worden _afn cclv/oui^ en (hctgsen ecn verdcre j--oj.itiGcrr-.nj:

vmi do Etudenten zal bevorderen) , Ilervorciingcn clic wcJ.vd.llend, m c f c

nl of niet versluierae raalafide intentics 7/oruen geoj?rroerd dcor

de vcrtegenv/oordigers van de bestaande institutc-n zijn (uil csii

oogpunt vcai politiserinr; bszien) v:aardelcocc

We onderha.ndc.len alleen. wanneer dat in onze collectieve kranM te

pac korat, n . l« wanneer het gaat om het scheppen van de nood;iakcO..i.jk

voor\vaard.on yoor een politiserende actic. Nooit nag de riiogc-lijkhD.lc';

tot actie of de voortgang daarvan nadelig brj invloed ivorcj?:? doc>r

overleg of door de -vor jn en inhoud van een ovcntueel ovcrle^.

Kerstructurcring is geen doe.1 in sichr.eli, i;if.ar een riddel o^ clo

oppositie tegen een kapitalicticclie en reproesief ffianipulaj;i'jvc-

ciaatcchappi j te ontv.'ikkelen en inhoud te geven*

V/anneer het nivc-e.u van politisering van de e tudenten niet vol-

doende ontvdkkeld ic, r.ogen gcen horvoriaingen v/ordct:. coor^ovccrci*.

De actie resultc-ert dan in een verbcter ing en dus verslui^r;! v.:.-

vzin de fundarncntcel gelijkbli. jy^nde bestaande orde, \vaarnn het



6

Conseguenties van de Drienerloconferenties

-Het epreekt vauzelf dat deze theoretische richtlijnen in

zulke eituaties als zich in de afgelopen weken. hebbea. voorgeda£.n

niet altijd duidelijk herkenbaar tot him recht kpraen. Men dient

echter wel te bedenken, dat de acties in Ar/isterdara, Tilburg en Kij»

megen zijn aangevoerd door deselfde lieden - de extr&raen, de radi-

kalen - die ofwel bij het opstellen van zulke richtlijnen betrokken

zijn geweest, ofwel daarinee zeer vertrouwd zdjn. Bij het beooruo.lea

von hua posities tijdens deze acties is het in elk geval nuttig or

rekening jaee te houclen dat gij jsioh - afhankelijk van de situctlo -

laten. leiden dopr de idesen die uit zulke richtlijuoi spreken*

Dit betckeat in concreto, dat zij vaak ongri-jpbaar zullcn sd.ja voor

een geeprek, voor onderhandelingen; dat zij opzettelijk va.a}c hua.

eieen so zu!3.en stellen dat ze niet iuvjilligbaar aijn; dat se eer~

der gericht zullen ziju op de "opvocdinf;", do bcwustwording vtix d?

geraatigde meerderheid dan op de vervulling van bepaaldo wennen*

Hierboven ie gewezen op het verschijnf>el van da ultimatums*

Daze ultimatums z,ijn rae.estal op een uitcrst korte termijn geet-c-ld

en onredelijk van inhoud ge\veest. Ze haddeu dan ook in dv: eersta

plaats eon demonstr-atievc bstekenie: de autoriteiten jaoosten in cie-

ogen van de "massa" der studenten blijkcn onwillig te zijn, "redc-lijkc

eisen in te v/illigene

In feite komt dit crop neer, dat verwacht moot tvorden. dat as

r&dikaleu. in de voorzienbare toekonist alle manoeuvres van do auto-

riteiten zullen pogen te neutraliseren, oft 20 dit niet piocht liii^keDj

telkens verdergaajide eisen zullen stellen, en dat overigens op hot

terrein dat door de "maesa" van de gematigde etudenten vvor-dt ing<mcner4

de beelissing sal nice ten vallen in de confrontatie tussen de raci kalen

en de autoriteiten. De- radikalen zijn zich v.-el bev:ust van een !ifr.a«-

verschil" tussen henself en hun achterbanr Dat faseverschil kan ~er~

kleind of vergroot v/orden door fouten ofwel van de autoriteiten ofi7el

van de radikalen. De radikalen vrezen het nicest de geeot van het i"e-

formieme* Maar het is inderdaad in het belang van de meerderheid van

alle betrokkenea dat een weg gevonden wordt naar constri'.ctieve her-

vorfningen. Het destructieve utopisme van de radikalen heeft in f&ite

geen oraschrijfbaar cinddoel, als men tenminsto hun vage bespiege™

lingen over een alternatieve maatechappij daarvoor niet wil laten

doorgaan« ', '



Bezetting Haagdenhuis ' • <

Intussen is de SVB niet de .enige organisatie die bij de

ongeregeldheden betrokken is gevreest. In de bezettingsraad van het

Maagdenhuis hebben behalve bestuursleden van de SVB ook min of

raeer vooraanstaande figuren uit de ASVA, Perikles, Politeia en

trotskistische groeperingen zitting gehad. De onvermijdelijke SJ-ers

hebben er een rol in gespeeld naast ~ voor het eerst - comrrmnisten*

Ideologisch heeft dit samentreffc'n van vertegenwoordigers van

Koveel verschillende richtingen de affaire nochtane niet ingev;ikkel-

der gemaakt, omdat zij onder de gezame-nlijke noenier van het "activis
/

me" vallen - het "mindless activism" vvaarvan in de Angelsskoischo

literatuur \vel gesproken wor.dt ter aanduiding van een houdirjg die

niet~id,eologisch op lorit&r rebellie gericht ±st Een dergeli.jk &ct-

visrne is uiteraard niet ongevaarlijk, Za kan si.ch snel uitbreideu

OVGT andere groeperingen en zelfe tot ge^amenlijke actic-o met ar-

beidere leiden* Weliswaar heeft dit laatste 2ich tot nu toe zelden

« en in geringe mate ~ voorgedaan, doch het \vordt hier en in hot

buitenland v/el opzettelijk beoogd.

Do Duitse SDS otroeft naar "prekticcbe .saiconv-'erkirj/j tucaon

studenten en jouge arbeiders".. «"Het zul niet lanrjer niogslijk z±:\n".,

zo beet het in een document voor het SDS-congres in Frankfurt cp

17 april j.l., "dat de studentenrevolte bestreden v;ordt, zondor dat

daardoor de revolte van de jonge arbeiders wordt geprovoceerd*"

En een van de leiders van de Amerikaanse SDS heeft onlar.gs

verklaard:"De SDS is niet langer geinteresseerd in raeer inspraak

en zeggenschap voor de studenten. De strijd heeft zich verlegd naar

het algemene vlalc van de samenleving. V/ij proberen het vertrovnven

te v/innen van de arbeiders. V/ij willen hen laten weten dat \vij de

vijand niet zijn, Wij willen een revolutionaire verandering van ue-Ke

earaenleving, maar we weten ock, dat de SDS dit nooit alleen zal

kunnen volbrengen."

Zulke ged.achten liggen in feite ook in de document-en van

Drienerloo vervat: door de demonstratie van onvrede over de situatie

aan de universiteiten en hoges-cholen zal-men uiteindelijk -.villen

kouien tot een demonstratie van onvrede over de gehele maatschappij,

Hoe utopisch de verder v/eg liggende doelstellingen ook zijn, sen

zal in voorkornende eituaties tal van groeperingen, ook de arbeiders.

daarvoor trachten te mobiliseren. v.. , . ' *' "̂  "'
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In dit verband is uiteraard de stellingname van de CPN

tegencver de studenten interessant* De CPN heeft reeds een hele

reeks van - merendeels vrijblijvende - vriendelijkheden en solida-

riteitsbet-uigingen jegens de studenten op haar naam staan, v/aarvan

de eerste dateren uit de tijd van de mei-onlusten in Frankrijk van

vorig jaar en de laatste - ten gunste van de Amsterdamse studenten -

reeds tamelijk fors van toon zijn. Er is rond de bezetting van het

Maagdenhuis sprake geweest van voorgenomen solidariteitsacties

op diverse bouwwerken. De cornrnunisten hebben steun verleend ia de

vorm van voedselirizamelingen. Marcus Balcker heeft in hat Maagden-
/

huie met de bezetters gesproken. De CPN zal zich verzetten, KO

1 heeft Paul de Groot aangekondigd, tegen gerechtelijke vervolging

van de bezetterse.

Ook al zal de CPN zich raisschien volgens haar bekende tra-

ditie in solidariteit op een afstand houdcnt een bcpaald effect

op de (Amsterdamse) arbeiders zal haar houding toch kuanen hebbeno

Conclusie

Het is onmogelijk met zekerhe.-id to voorspellen ivat daaruifc

verder nog zal kunnen vocrtvloeien, of het studentenprotset oo.k

in ons land: het niveau van gev/elddadigheid zal kunnen bereiken dat

in het buitenland sonis gehaald v/ordt. De laatste berichten uit do

Verenigde Staten spreken van sorns hevige gevechten, schietpartijor.

en traangasbombarderaenten. Maar ook daar is het studentenprotest

vreedzaam begonnen; ook daar z-ijn ooit "verkiaringen van Drienerlo"

uitgegeven over het verband txassen universiteitshervormingen en

raaatschappijhervorraingen, over provocatie van autoriteiten en inkap-

seling van de gematigde meerderheid. Vertegenwoordigers van die

geinatigde meerderheid verzetten zich er nu sons gewelddadig tegen

de radikalen, Kier vormen ze vooralsnog de man.ipuleerba.re rnassa,

In Tilburg zijn ze door de sluiting van de hogeschool in het vaar-

water van de radikalen geraakt. In Amsterdam zijn se door de beset-

ting van het Maagdenhuis in verwarring gebracht, maar zullen ze

zich vermoedelijk ~ zoals dat in het buitenland ook telkens gebeurd

is - met de bezetters solidair verklaren v/anneer deze gerechtelijk

vervolgd zullen v/orden«
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In het buitenland is het studentenprotest geescaleerd van een

theoretisehe contestatie via een aantal opeenvolgende fasen - teach-

ins, niet-gewelddadige acties met lijdzaam verzet tegen het optredei

van de autoriteiten, niet-gev/elddadige acties met uiteindelijk

gewelddadig verzet - tot een gev/elddadige contestatie met inbegrip

van vernielingen, brandstichting en aggressie tegen personenc

In ons land is men in feite nog in de fase van de niet-geweld-

dadige acties met in het algemeen lijdelijk verzet tegen de autori-

teiten, al gaat men eoms.- vooral wanneer andere jongeren zich

in de zaken -raengen - het handgerneen niet uit d.e vveg.

Het is evenwel duidelijk dat een verdere escalatie zoals

die zich in verschillende andere landen heef-t voorgedaan, ook hiei*

Iniet onmogelijk moet vvorden geacht.


