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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te 

bieden betreffende bovengenoemd onderwerp. 

Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks aan de 

Ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie en van Onderwijs 

en Wetenschappen. 
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Behoort bij brief no. 959.611 

Dit rapport bestaat uit 9 blz. 

Inleiding 

§tg. GEHEIM Ex. no. :Z,,

v� 

Kenmerkend voor de studentenacties in de afgelopen weken is 

wel hun ultimntief karakter e;eweest. Zol'lcl in I'ilburg als in Hij

megen, waar deze golf van onrust in beweging is cekomen 1 hebben de 

studenten reed::, in :naart en april van hun universite:i.tsbestur�n 1 

onder dreiging met verdere acties, tegen bepaalde data bevredigende 

uitspraken over medezeggenschap ge;ist of genoegdoening van andere 

aard. In verschei<lcne andere universiteiten en hogr�scbo1.en Ü.' het 
I 

daarop tot soortgelijke intimidatiepogingen gekomen. Veelal. zijn 

deze ultimatums 11.verlopen 11 • De radik_a1en onder de studente?1 hebben 

vaak geen kans gezien voldoende 11massa 11 te mc)bilisc:.'(:n. om hun �-û

ties door te zetten of zijn daarin gehinderd door hun eigen moningv

verschillen of gebrek aan praktische idecin over de gewenste her

vormingen. 

De opmerking van de rector magnificus van de Universiteit 

van Amr;terdam, dat ' 1 r:1edezeggenschap 11 op zich een loze kN:et L<s 1 die 

in concrr:!"!;e termen u:i.tf;clc,gd moet werden, \•::i.l :.:•Jtl tH· ;,,i,1,,ii- (,v0; 

kunnen discussiiren, is nuchter en juist geweest. �at een groep 

Amsterdamse ·studenten deze opmerking kwaadwillig zo heeft opccvat 

als zou er l!lee bedoeld zijn dat hu!1 geer. werkelijke med�zeg[.ensc::a.p 

wordt 5cgund 1 is tekenend voor de huidige situ�tie: men kiest liever 

de gemakkelijke weg van het protest waarin men zich sterk �ee�, dan 

van het gesprek waarin zou kunnen blijken dat men zijn idee;n over 

mogelijke alternatieven nog niet voldoende geordend heeft, dan wel 

daarvoor nog geen voldoende aRnhunG heeft georgani3eerd. (Men gaat 

het gesprek overigens ook om tactische redenen so�s zo lang mogelijk 

uit de w,�g.) 

Om een bloemlezinG uit de ultimatums te geven: Begin mei heb

ben studenten van de VU ge;ist da� het universit�itabestuur zich 

v66r 7 mei solidair zou verklaren met de Tilburgse studenten. Op 

5 mei hebben de rilburgse studentun (opnieuw) ge;i�t dat curatorium 

en sen1at hun staud�unt inzake het medebeslissingcrecht zouden pc

bliceren (zo niet, zouden maatregelen Betroffen worden die �et 

functioneren van de hogeschool in de autoritaire structuur oc�oçelijk 

zouden maken). Op 6 mei heeft de Délfise 3tudentenraad van de cijra-

Stg. GEHEIM 
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toren van de TH geëist zich vó6r de volgende dag ten gunste van de 

Tilbursse studenten uit te spreken. In Nijmegen hebben de studenten 

op 6 �ei in ultimatieve termen binnen twee dagen een openbare senaats

vergaderin5 geëist. Op 7 mei hebben Leidse studenten aangekondigd 

hun universiteit te zullen bezetten als vóór de volgende avond niet 

aan zekere eisen zou worden voldaan. Studenten van de GU hebben op 

8 mei geëist, dat het universiteitsbestuur vóór 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 dcmocrati.scringo Op 8 mei hebben ook studenten aan de TH i;c 

DrienerJ.o bij dltinatum medezegeenschap geëist. 

In vrijwel al deze gevallen zijn de dreigementen niet of half

slachtig uitgevoerd ook al hebben-de studenten op de aangekondi[de 

data naar hun idee geen genoegdoening gekregen. Onder \'/an.ordelijke 

discussies en soms ook als gevolg van een plotseling gebrek aan 

belangstelling zijn vele zaken slepende gebleven. 

Des ondanks is er sprake geweest van een gespannen situatie. Sinds 
.._.,,, 

ongeveer een jaar is er in de wereld van de studenten vooral veel 

ge<liBcusslce:r·d. en g0riu.blicee1·d ov3r hun r.:;t:;:atee,ie, t.:dd;icl: c.n d.son i 

zonder dat hun onvrede in grotere acties tot uiting is cekomen. 

In �ei vorig jaar zijn er weliswaar geruchten geweest over bezetting 

van enkele universiteitsobjecten en is er nogal heftig geageerd 

tegen de Academische Raad, zoals er ook in oktober coJ.legcstakinr�en 

zijn geweest en korte bezettingsacties o.a. in Rotterdam, Utrectt 

en Nijmegen, in een sfeer die bepaald werd door misnoegen onder de 

studenten over "numerus fixus" voorstel.len
1 

over vergeli,jkende 

examens
1 het plan Maris, de nota Posthumus en het optreden van de 

Mexicaanse autoriteiten tijdens de rellen rond de olympische spelen. 

Vrij plotseling is de situatie evenwel - na voorafgaande strubbe

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

conflicten in Nijmegen en Tilburg geweest. Vervolgens zijn met �ame 

deze laatste door studenten aan andere universiteiten aangegrepen om 

hun universiteitsbesturen tot zekere uitspraken te dwingen. In de 

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

nerend tenslotte in de twee bezettingen van het Maagdenhuis in 

Amsterdamo 

De gebeurtenissen in deze maanden hebben de posities en de bedoe

lingen van de radikalen onder de studenten verder verduidelijkt. 

Sta. GEHEIM 
-�
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· Conferentie Drjenerlo juli 1968

Hoe zijn deze studentenacties theoretisch voorbereid? Net name de 

SVB heeft zich in de afgelopen tijd in studieconferenties en discussies 

beraden over actieplannen en daarover documentatie uitgegeven. Een be

langrijk seminar is bijvoorbeeld in juli vorig jaar gehouden in Driener

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

Interessante punten uit de toen gehouden discussies zijn: 

We worden geconfronteerd met flexibele autoriteiten die vaak met· 

ons in discussie wensen te treden. Wij hebben tot nu toe geen uit

gewerkte strategie gehad om hen op de juiste manier te provoceren. 

Die provocatie moet kort maar hevig zijn: een kruisverhoor, een 

frontale aanval, geen spelletje kat en muiso 

Er bestaat een tendens studenten uit te nodigen zitting te nemen 

in 11structuurcommissies 11 ter gezamenlijke bestnder:i.ne 'HU1 hervor•0 

mingsmoBelijkheden o We moeten zulke uitnodigingen van de hand 

wijzen omdat dan slechts enkelen mede bepalen wat velen aangaato 

In plauts van werk in kleine commissies wensen we massa-debatten, 

Het doe). van al1erlei cor,1missies is: de student·:éî{ in te 1Üi.p<,e1en, 

het systeem te stroomlijnen. �ij moeten 3ahter di� systeem �elf aen

vallen� eisen �,tellen die E.::...S!.:-li� zijl') maar do,)r het .• �.ste('n•_r,j_ct 

in te wtllige�. (liet systeem zal illeen die eisen inwilligen dio de 

bestaande machtsverhoudingen niet wezenlijk aantasten.) 

De eis van zelfbeheer is in strijd met het systeem en zal niet 

door overleg in commissies te realiseren zijn. (Deelname aan over

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

Fundamentele beslissingen moeten in massa-vergaderingen worden 

genomen. In massavergaderingen worden studenten zich bewust van 

hun machto (Een massavergadering kan men op de been breneen door 

met een kleine groep een conflict te forcereno) 

Ons doel is voorlopig de studenten te politiseren. De studenten 

moeten overtuigd worden van de redelijkh_eid van on:i.nwilligbart' 

eisen o Danneer eisen inderdaad worden afgewezen versterkt dit 

dan het besef van de ondemocratische situatie. 

Alleen prinpipieel niet door dit onderwijssysteem inwilligbare 

eisen zijn het uaard gesteld te worden. �e moeten de irrationali

teit van onze studie aan het licht brengen. 

Stg. GEHEIM 
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v� 
Het is duidelijk, dat het met lieden die zich op deze wijze 

op een totale confrontatie voorbereiden, slecht praten zal zijn, al 

zullen ze zich in de praktijk vaak opportunistisch gedragen. E7enzo 

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

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

dan ook gedurende het laatste jaar van een belangenbehartigingsorga

nisatie een meer politieke organisatie geworden. 

In oktober vorig jaar werd deze koerswijziging in verband met 

een discussie over de tecenstellingen tussen de extremen en gematig

den in deze organisatie expliciet aan de orde gesteld. De extremen, 

zo werd daarbij opGemerkt, hadden zich vooral genesteld in het lcnde

lijk bestuur ed de afdelingsbesturen, terwijl de gematigden vrij\1el 

uitsluitend werden aangetroffen in de overlegorganen, de NSR
1 

de 

grondraden, de studieraden etc. De radikalen vertegenwoordigden �itcr

aard de idee�n van Drienerlo, begonnen er omstreeks deze tijd op aan 

te dringen de overleg-contacten met de universitaire a11toriteiton af 

te breken, actiegroepen te vormen en wel _ter faculteit, en de grond

raden -Lbelanr,enbehartigingsinstituten - geleidclijkaan uif: te 

schakelen. In een document van november werd daarover cv�nwel nog 

gezegd
1 

dat <Ja 1 'achterban 11 in deze evolutie ::"?.chterbl'J,C!f en ·• tE:i:, 

onrechte - cle SVB nog 1,rimair zag alo een belangcnorc;ani f.,at1.e� D0z\1 

achterblijvers zouden moeten worden bijgetrokken door het organiseren 

van acties e;ericht op een "politieke belan6enbeha.rtig:i.ng'', d,-.'1.z. 

een belangcnbeharticing met een politiserende 1 maatschappijkritische 

strekking, waardoor de massa zich geleidelijk en �bewust steeds meer 

politiek zou gaan ori�nteren. Dat de extremen het terrein onvcll�dig 

beheersten bleek intussen ondermeer hieruit dat de ASVA, die z:i.c:h 

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

in november toch besloot tot deelname in de "werkgroep structuu:r.-n Yan 

de Amsterdamse Universiteit. (Deze deelname werd in mei beiindigd.) 

Het doel \'1as echter duidelijk vastgeste·ld: de maatsci��uij radic�a.;;.l 

te veranderen via het onderwijs. 

Tweede con:!:erentie te Drienerlo1 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 Dricnerlo werd gehouden. 

Stg. GEHEfM V-'� 
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en handelen in en resulteert in een collectivisering van politiek

bewustzijn en in het organiseren van het verzet tocen de repressie. 
- Voor het op gang b�engen van deze politisering is het noodzakelijk,

dat het be\'lustzijn van de student ten aanzien van zijn eigen situa
tie (binnen de universiteit) wordt verdiept.

- Dtrn.rtoc zul.le:1 de acU. visten r.10cte:n c:.ii.n,:;.1.ui tc,n bij d.� dircl-:tc
\�erlrni tua.tic van de studcn t, n.l. de fnc�ltcit.
Er moeten duidelijke actie·�plcnncn word0n op;_�ct;tel<l wuarin de
opeenvolgende fasen moeten gorden nanGegevcn.
In een voorbereidende, motiverende fase moet de problor;r:istdlil,[;
concreet, gesimplificeerd� en subtiel worû<,n u:l.tteng07..,:;t .• D0 ,t<.; t.:i.ü
groep moet het ·fa�schil tuscen de e:l:i.tc t clc kupJ.oper.';\ (:n de
nchtel'ban zovr:el moeelijk camouflcr0n. De o.cti�·gr.c.�p rw-:d: 1J.:i.l�t
te duidelijk herkenbaar zijn (vooral niet in id6olugiach op�icht)
om niet gcinoleerd te rak�n.

" Er moet door de acties oen r�oli<.lari1;:erint;sp1'0<:e<; op gD.llö \·tox·d.on 
gebracht� 
1.n een volgende fase !!loeten er :i.n een octie o_rJcllingen w.: .. ".r de
nw.u tscho.ppel:i jlco pro l>J.cm�ü.iek worden gem,wJd; �

systeem� •

Het herstructureringsprocon i wanrom het in feite gaat 1 moet stap 
\1oor etap wo1·den �fr:ç-�l__:;.'.?E.S�� (hetgeen een VGrdorc 1)0:ii t:\.n0x-inf.: 
van de studenten zal bovord0ren). IIe,.-vormj.ngcn die 's·!cl1:·:i.lle:nd 1 mei; 
nl <>f niet vox-sluierde malafide intenties ,vordcn r;coff1·,;.;,�t·d :lc,.>I' 
de vertegenwoordigers van de bostnQndc institut0n zijn (uiL ce,t 
oogpunt vru1 politisering bezien) v:t1-ardelooG. 

- Wc ondc:rh�.ndelèn alleen wauneer dat in onze collectieve k::r-u;., •. 1 te
pas komt, n.l c wanneer het gaat om het scheppen v·ru1 dr: nood�a�:-:.li:it(,
\1'oorwaarden voor een politisc:i:endc actie. Nooit r.w-2: de r:10;:,r:-}i)::;c::l.c�
tot actie of de voortgang daarvan nadelig he{nvloed word�� �00r
overleg of door de-vorm en inhoud van een eventueel o�crlc;.
Herstructurering is geen doel in zichzelf, �2ar een ffliddel o� �0
oppositie tar:;en een kapi tal:i.ctischc en :.eprcssief ::;;L:llipulo.':.ic'te:
maatschappij te ont�ikkelen en inhoud te geven.
Wanneer het niveau van politisering van de otudcnten niet vol=
doende ontr:ikl:2ld Ls, 1,:05cn geen hcrvorroin,çen 1-,·ordc:r� doo:..'f;<:'.:cc;.·-::',�

Stg. GEHE\M De uctie rcr:;ultcr:rt c.bn in '.;-en verbcterinc; en 
Vl!.ll de fund�rncntcel Gülijkblijvt?H!c bcst:1andc 
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Stg·. 0EHEIM 
Consequenties van de Drienerloconferentiea 

,Het spreekt vanzelf dat deze theoretische richtlijnen in 

zulke situaties als zich in de afgelopen weken hebben voorgeda.e..n 

niet altijd duidelijk herkenbaar tot hun recht komen. Men dient 

echter wel te bedenken, de.t de acties in Amsterdam, 'l'ilburg en Nij

megen zijn aangevoerd door dezelfde lieden - de extremen, de raó.i

kalen - die ofwel bij het opstellen van zulke richtli,jnen betro!,;ken 

zijn geweest, ofwel daarmee zeer vertrouwd zijn. Bij het beoordelen 

van hun posities tijdens deze acties ia het :i.n elk geval nuttig e:r 

rekening rnee te houdell dàt ;:;ij zich - afhankelj.jk van de si tun tin -

laten leiden dopr de idee;n die uit zulke richtlijnen spreken. 

Dit betekent in concreto, dat zij vàak ongr:l.jpbaar zullen z:l.jn. ·.;oor 

een gesprek, voor onderhandelingen; dat zij opzettelijk vaak hun 

oiaen zo zullen stellen dnt ze niet iuwilligbaar zijn.; dat ze eer

der gericht zullen zijn op de 11opvoedingH , de bewustwo:.:-d:i.ng VE:.n ö.s 

gematigde meerderheid dan op de vervulling van bepaalde wensen.

Hierboven is gewezen op het varschi:jnsel van de ultimatur:l'3. 

Deze ultimatums zijn meestal op een uiterst korte termijn gestald 

eu onredelijk van inhoud geweest. Ze hadden dan ook in de eersto 

plaats eon demonstratieve betekenis: de autoriteiten moesten in 1e 

ogen van de 11 rna.ssa 11 der studenten blijken _0m,illig te zijn, 11:?.'e<folijke'i 

eisen in te willigen� 

In feite komt dit erop neer, dat verwacht moot worden dat de 

radikalen. j_n de voorzienbare toekomst alle manoeuvres van de auto·� 

riteiten zullen pogen te neutraliseren t of, zo dit 1:.iet mocht luk/�,m� 

telkells verdergaande eisen zullen stellen ç en dat overigens op het 

terrein dat door de 11massa11 van de gematigde studenten wordt i:i.gcn.omen 

de beslissing zal moeten vall�n in de confrontatie tussen de radikalen 

en de au tori tei ten. De radikalen zijn zich v:èl bewust van 

verschil 11 tussen henzelf en hun achterbanc Dat faseverschil kan ver

kleind of vergroot worden door fouten ofwel van de autoriteiten of1•t;,Ü

van de radikalen. De radikalen vrezen het
.

meest de �eest van het re

formisme o Maar het is inderdaad in het belang van de meerderheid ·van 

alle betrokkenen dat een weg gevonden wordt naar constructieve her

vormingene Het destructieve utopisme van de radikalen heeft in feite 

geen omschrij:fbaar einddoel, als men tenminsto hun vage bespiege

lingen over een alternatieve maatschappij daarvoor ni�t wil laten 

doorgaano Stg. GEHEIM 
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Bezetting Maagdenhuis 
--.---------------------

Stg. GEHEIM 

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

ongeregeldheden betrokken is ge�eest. In de bezettingsraad var. het 

Maagdenhuis hebben behalve bestuursl�den van de SVB ook min of 

meer vooraanstaande figuren uit de ASVA, Perikles, Politeia en 

trotskistische groeperingen zitting gehad. De onvermijdelijke SJ-crs 

hebben er een rol in gespeeld naast - voor het eerst - communisten& 

Ideologisch heeft dit sa.:nentreffc·n van vertegenwoordigers van 

zoveel verschillende richtingen de affaire nochtans niet ingewikkel

der gemaakt i omdat zij onder de gezamenlijke noemer van het 11 activis

me11 vallen - het 11m:Lndless acti_vism 11 waarva.n in de Angeleél.ksi:::,che 

literatuur wel gesproken wor.dt ter aanduiding van een houding diE: 

niet-ideologisch op louter rebellie gericht is. Een dergelijk act

visme is ui�eraard niet ongevaarlijk� Ze kan zich snel uitbreiden 

over andere groeperingen en zelfs tot gezamenlijke actici met ar

beiders leiden� ·Weliswaar heeft dit laatste zlch t{)t nu toe zoldf::!n 

- en in geringe ma.te - voorgedaan, doch het wordt hier en in het

buitenland wel opzettelijk beoogd & 

De Du:\. tse SDS st,.•eeft naar 11praktü,�he. s1:n1enwe:r-k:ing tus:-son 

studenten en jonge arbeiders'' ••• 11 Het zul niet langer mogelijk .�i.jnn � 

zo heet het in een document voor het SOS-congres in Frankfurt op 

17 april j.l., ''dat de studentenrevolte bestreden wordt i zond.or dat 

daardoor de revolte van de jonge ar.beiders wordt geprovoceerd. 11 

En een van de leiders van de Amerikaanse SDS heeft onla:::gs 

_verklaard: 11De SDS is niet langer geinteresseerd :i.n meer- insprav.k 

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

het algemene vlak van de samenlev:i.ng. Wij proberen het vertrou·sen 

te winnen ian de arbeiders. gij willen hen laten weten dat wij de 

vijand niet zijn. Wij willen een revolutionaire verandering van deze 

samenleving, maar we weten ook, dat de SDS dit nooit all&&n zal 

kunnen volbrengen. 11 

Zulke gedachten liggen in feite ook in de documenten van 

Drienerloo vervat: door de demonstratie van onvrede over de situatie 

aan de universiteiten en hoges,cholen zai · men uiteindelijk. willen 

komen tot een demonstratie van onvrede over de gehele maatscha9pij. 

Hoe utopisch de verder weg liggende doelstellingen ook zijn, men 

zàl in voorkomende situaties tal van groeperingen, ook de arbeiders, 

daarvoor trachten te mobiliserene Sfg
.:._

GEH�_I_� 
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In dit verband is uiteraard de stellingname van de CPN

tegenover de studenten interessanto De CPN heeft reeds een hele 

reeks van - merendeels vrijblijvende - vriendelijkheden en solida

riteitsbetuigingen jegens de studenten op haar naam staan, waD.rvan 

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 communisten hebben steun verleend in de 

vorm van voedselinzamelingen. Marcus Bakker heeft in het Mnngden

huis met de bezetters gesproken. De CPN zal zich verzetten, zu 

heeft Paul de Groot aangekondigd, tegen gerechtelijke vervolging 

van de bezetters� 

Ook al zal de CPN zich misschien volgens haar bekende tra-· 

ditie in solidariteit op een afstand houden, een bepaald effect 

op de (Amsterdamse) arbeiders zal haar houding toch kunn�n hobb(,r; . ., 

Conclus:i.e 

Het is onmogelijk met zekerheid to voorspellN1 \'i'3.t o.a ,.u·u:i. t. 

verder nog zal kunnen voortvloeien, of het studentenprotest ook 

in ons land het niveau van gewelddadigheid zal kunnen bereiken dat 

in het buitenland soms gehaald wordt. De laatste berichten uit de 

Verenigde Staten spreken van soms hevige gevechten, schietpartijen 

en traangasbombardementen. Maar ook daar is het studentenprotest 

vreedzaam begonnen; ook daar zijn ooit "verklaringen van Drie:n.;)rlo 11 

uitgegeven over het verband tussen universiteitshervormingen en 

maatschappijh�rvormingen, over provocatie van autoriteiten en inkap

seling van de gematigde meerderheid. Verteeenwoordigers van d:i.e 

gematigde meerderheid verzetten zich er nu soms gewelddadig t28en 

de radikalen. Hier vormen ze vooralsnog de manipuleerbare massa. 

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

water van de radikalen geraakt. In Amsterdam zijn ze door de bezet

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 wanneer deze gerechtelijk 

vervolgd zullen worden. 
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In het buitenland is het studentenprotest ge�scaleerd van een 

theoretische contestatie via een aantal opeenvolgende fasen - teach

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

van de autoriteiten, niet-gewelddadige acties met uiteindelijk 

gewelddadig verzet - tot een gewelddadige contestatie met inbegrip 

van vernielingen, brandstichting en aggressie tegen personeno 

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

dadige acties met in het algemeen lijdelijk verzet tegen de autori

teiten 1 al gaat men soms .. - ·vooral wanneer andere jongeren zich 

:i.n de zaken m7ngen - het handgemeen niet uit de weg. 

Het is evenwel duidelijk dat een verdere escalatie zoals 

die zich in �erschillende andere landen heeft voorgedaan, ook hier 

lniet onmogelijk moet worden geacht • 

filg. GEHEIM 
.. 

'I ... 
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